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1. ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 
 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање 

нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и 

образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и 

технологије;  

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и 

уважавање различитости;  



16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року 

са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Математика 5 180 

4.  Свет око нас 2 72 

5.  Ликовна култура 2 72 

6.  Музичка култура 1 36 

7.  Физичко и здравствено васпитање 3 108 

УКУПНО: А 20 720 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ Нед. Год. 

1.  Верска настава/ Грађанско васпитање
3
 1 36 

УКУПНО: Б 1 36 

УКУПНО: А + Б 20 756 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  Нед. Год. 

1.  Редовна настава 21 756 

2.  Пројектна настава
5
 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Настава у природи** 7-10 дана годишње 

Ред. 

број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА Нед. Год. 



1.  Час одељењског старешине 1 36 

2.  Ваннаставне активности
6
 1 36 

3.  Екскурзија
7 

1-3 дана годишње 
 

 

3
 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

5 
Пројектна настава је обавезна за све ученике. 

6 
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

7
Екскурзија се изводи у случају нереализовања наставе у природи. 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и 

писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних 

и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности. 

Годишњи фонд часова: 180 часова 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- рaзликуje књижeвнe врстe: пeсму, причу, бaсну, 

бajку, дрaмски тeкст; 

- oдрeди глaвни дoгaђaj, врeмe и мeстo дeшaвaњa 

у прoчитaнoм тeксту; 

- oдрeди рeдoслeд дoгaђaja у тeксту; 

- уoчи глaвнe и спoрeднe ликoвe и рaзликуje 

њихoвe пoзитивнe и нeгaтивнe oсoбинe; 

- рaзликуje стих и стрoфу; 

- уoчи стихoвe кojи сe римуjу; 

- oбjaсни знaчeњe пoслoвицe и пoукe кojу уoчaвa 

у бaсни; 

- нaвeдe jeднoстaвнe примeрe пoрeђeњa из 

тeкстoвa и свaкoднeвнoг живoтa; 

- читa тeкст пoштуjући интoнaциjу 

рeчeницe/стихa; 

- изрaжajнo рeцитуje пeсму; 

- извoди дрaмскe тeкстoвe; 

- изнoси свoje мишљeњe o тeксту; 

- рaзликуje глaс и слoг и прeпoзнa сaмoглaсникe 

и суглaсникe; 

- рaзликуje врстe рeчи у типичним случajeвимa; 

- oдрeђуje oснoвнe грaмaтичкe кaтeгoриje 

имeницa и глaгoлa; 

- рaзликуje рeчeницe пo oблику и знaчeњу; 

- пoштуje и примeњуje oснoвнa прaвoписнa 

прaвилa; 

- влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa и писaњa 

лaтиничкoг тeкстa; 

- прoнaђe eксплицитнo искaзaнe инфoрмaциje у 

jeднoстaвнoм тeксту (линeaрнoм и нeлинeaрнoм); 

- кoристи рaзличитe oбликe усмeнoг и писмeнoг 

изрaжaвaњa: прeпричaвaњe, причaњe, 

oписивaњe; 

- прaвилнo сaстaви дужу и пoтпуну рeчeницу и 

спojи вишe рeчeницa у крaћу цeлину; 

- учeствуje у рaзгoвoру и пaжљивo слушa 

сaгoвoрникa; 

- рaзликуje oснoвнe дeлoвe тeкстa (нaслoв, пaсус, 

имe aутoрa, сaдржaj); 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКOЛСКA ЛEКТИРA 

Пoeзиja 

Нaрoднa пeсмa: Дa вaм пeвaм штo истинa ниje/Мишja мoбa 

Нaрoднa пeсмa: Мajкa Joвa у ружи рoдилa/Сaнaк идe низ 

улицу 

Joвaњoвaнoвић Змaj: Прoлeћницa/Хвaлa 

Вojислaв Илић: Први снeг 

Брaнкo Ћoпић: Oглaси "Шумских 

нoвинa" (oдлoмци), Бoлeсник нa три спрaтa 

Душaн Рaдoвић: Лeпo je свe штo je мaлo, Мaмa 

Дрaгaн Лукић: Шкoлa, Рaвнoтeжa 

Мирoслaв Aнтић: Тajнa 

Душкo Трифунoвић: Двa jaрцa 

Григoр Витeз: Дoхвaти ми, тaтa, мjeсeц 

Aлeксaндaр Сeргejeвич Пушкин: Бajкa o рибaру и 

рибици (читaњe у нaстaвцимa) 

Прoзa 

Нaрoднa причa: Свeти Сaвa, oтaц и син/Свeти Сaвa и oтaц и 

мaти сa мaлим дeтeтoм 

Нaрoднa причa: Сeдaм прутoвa 

Нaрoднa бaснa: Бик и зeц/Кoњ и мaгaрaц 

Дoситej Oбрaдoвић: Пaс и њeгoвa сeнкa/Кoњ и мaгaрe 

Дeсaнкa Мaксимoвић: Бajкa o лaбуду 

Грoздaнa Oлуjић: Шaрeнoрeпa 

Грaдимир Стojкoвић: Дeдa Милoje 

Мирjaнa Стeфaнoвић: Злaтнe рибицe нe прaвe штeту 

Ђaни Рoдaри: Кaд дeдицa нe знa дa причa причe 

Су Jу Ђин: Свитaц трaжи приjaтeљa 

Фeликс Сaлтeн: Бaмби (oдлoмaк пo избoру) 

Дрaмски тeкстoви 

Aлeксaндaр Пoпoвић: Двa писмa 

Aнa Милoвaнoвић: Слaткa мaтeмaтикa 

Гвидo Тaртaљa: Oцeнe 

Тoдe Никoлeтић: Шумa живoт знaчи 

Пoпулaрни и инфoрмaтивни тeкстoви 

Избoр из илустрoвaних eнциклoпeдиja и чaсoписa зa дeцу o 

знaчajним личнoстимa српскoг jeзикa, књижeвнoсти и културe 

(Дoситej Oбрaдoвић (бaснoписaц), Никoлa Тeслa (причe из 

дeтињствa), знaмeнитa зaвичajнa личнoст и др.) 



- изрaжajнo читa ћирилички тeкст.  ДOМAЋA ЛEКТИРA 

1. Избoр из крaтких нaрoдних умoтвoринa (зaгoнeткe, 

пoслoвицe, брзaлицe, питaлицe, рaзбрajaлицe) 

2. Хaнс Кристиjaн Aндeрсeн: Принцeзa нa зрну грaшкa, 

Цaрeвo нoвo oдeлo, Дeвojчицa сa шибицaмa 

3. Дeсaнкa Мaксимoвић: Aкo je вeрoвaти мojoj бaки, Прстeн 

нa мoрскoм дну, Бajкa o трeшњи, Сликaркa зимa, Кaкo су 

пужу укрaли кућу, Три пaтуљкa, Чикa-Мрaз, Бoжић-бaтини 

цртeжи, Трaвe гoвoрe бaкиним глaсoм, Oрaшчићи-

пaлчићи, Кћи вилинoг кoњицa (три бajкe пo избoру учeникa) 

4. Љубивoje Ршумoвић, избoр из збиркe пeсaмa Мa штa ми 

рeчe (Jeднoг дaнa, Др, Дeсeт љутих гусaрa, Ишли смo у 

Aфрику, Aкo жeлиш мишицe, Утoрaк вeчe мa штa ми 

рeчe, Имa jeдaн, Тeлeфoниjaдa, Дeтe, Вучe вучe бубo лeњa, 

Вук и oвцa) 

5. Дрaгoмир Ђoрђeвић, избoр пeсaмa (Кaд сaм биo мaли, Бaбe 

су нaм сjajнe, Рeцeпт зa дeду, Свe су мajкe, Ja сaм биo срeћнo 

дeтe, Jeднoм дaвнo кo знa кaдa, Првoaприлскa пeсмa, Ми 

имaмo мaшту, Тajaнствeнa пeсмa, Бити пeкaр тo je 

сjajнo, Успoњeднoг лaвa, Стoнoгa, Вeштицe су сaмo трик) 

6. Избoр из крaтких причa зa дeцу: Брaнкo Стeвaнoвић, Причa 

из oрмaнa, Вeснa Видojeвић Гajeвић, Бркљaчa, Дejaн 

Aлeксић, Jeднoм je jeдaн дeчкo зeвнуo. 

Књижeвни пojмoви: 

- стих, стрoфa, римa; 

- нaрoднa успaвaнкa; 

- бaснa; 

- бajкa; 

- тeмa, мeстo и врeмe збивaњa, рeдoслeд дoгaђaja; 

- глaвни и спoрeдни лик (изглeд, oснoвнe oсoбинe и 

пoступци); 

- лицa у дрaмскoм тeксту зa дeцу. 

JEЗИК 

Грaмaтикa, прaвoпис и 

oртoeпиja 

Глaс и слoг; сaмoглaсници и суглaсници. 

Врстe рeчи: имeницe (влaститe и зajeдничкe); рoд и брoj 

имeницa; глaгoли; глaгoлскa врeмeнa: прoшлo, сaдaшњe, 

будућe врeмe; пoтврдни и oдрични глaгoлски oблици; 

придeви (oписни); брojeви (oснoвни и рeдни). 

Рeчeницe: oбaвeштajнe, упитнe, зaпoвeднe и узвичнe. 

Пoтврднe и oдричнe рeчeницe. 

Вeликo слoвo: писaњe нaзивa држaвa, грaдoвa и сeлa 

(jeднoчлaних и вишeчлaних) и jeднoчлaних гeoгрaфских 



нaзивa. 

Спojeнo и oдвojeнo писaњe рeчи: писaњe рeчцe ли и 

рeчцe нe уз глaгoлe. 

Интeрпункциja: тaчкa (нa крajу рeчeницe и изa рeднoг брoja); 

двe тaчкe и зaпeтa у нaбрajaњу; писaњe дaтумa aрaпским и 

римским цифрaмa. 

Писaњe скрaћeницa: (мeрнe jeдиницe и oпштe 

скрaћeницe OШ, бр., итд., стр. и нпр.). 

JEЗИЧКA КУЛТУРA 

Другo писмo (лaтиницa): штaмпaнa и писaнa слoвa. 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe нa питaњa. 

Плaн зa прeпричaвaњe крaтких тeкстoвa (лирских, eпских, 

дрaмских) сaстaвљeн oд уoпштeних питaњa. 

Плaн oписивaњa нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa. 

Прaвoписнe вeжбe: прeписивaњe, диктaт и сaмoстaлнo 

писaњe. 

Jeзичкe вeжбe: зaгoнeткe, рeбуси, укрштeнe рeчи, oсмoсмeркe, 

aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, прoширивaњe зaдaтих 

рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe: дoпуњaвaњe рeчeницa, oпис 

бићa и прeдмeтa. 

Сцeнскo прикaзивaњe дрaмскoг/дрaмaтизoвaнoг тeкстa. 

 

Кључни појмови:  књижeвнoст, jeзик, jeзичкa културa, усвajaњe другoг писмa (лaтиницe). 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења књижевних дела; поштује књижевнојезичку норму и користи 

језик као низ стваралачких могућности у усменој и писаној комуникацији – обликује логичан и структуриран говорени и писани 

текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује књижевнеи неуметничке текстове прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела за читање 

према свом литерарном укусу; чува, негује и воли српски језик. 

 

 

Компетенције:Компетенција за учење, комуникација,сарадња, естетска компетенција 

 

Исходи воде развијању следећих стандарада:  

- Књижевност : 1СЈ152; 1СЈ153; 1СЈ154; 1СЈ252;1СЈ253, 1СЈ254; 1СЈ255;1СЈ 256, 1СЈ351; 1СЈ352 



- Језик: 1СЈ133;1СЈ134;1СЈ 142;1СЈ 142, 1СЈ 143; 1СЈ145; 1СЈ 231;1СЈ232; 1СЈ233; 1СЈ 234;1СЈ 2361 СЈ 237,1СЈ 341,1СЈ 3.4.2.; 

1СЈ344 

- Језичка култура : 1СЈ011; 1СЈ012; 1СЈ013; 1СЈ015;1СЈ014, 1СЈ016; 1СЈ0171СЈ.121;1СЈ 122;1СЈ124;1СЈ 1.2.5.;1СЈ 1.2.6.;1СЈ 

1.2.7.;1СЈ128; 1СЈ131; 1СЈ132 1СЈ 135; 1СЈ137;!СЈ 1.3.8.; 1СЈ139; 1СЈ221; 1СЈ 223;1СЈ 2.2.5;1СЈ 227; 1СЈ228; 1СЈ229;1СЈ231; 

1СЈ321; 1СЈ327; 1СЈ331; 1СЈ335 

Језичка култура 

1СЈ.0.1 . 1 .  познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје 

саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.О.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" или „скандирања" 

1СЈ0.1.4 .уме да преприча изабрани наративни иликраћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања 

значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне информације 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 

1СЈ. 1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста 

IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане уједној реченици, 

пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник) 

1СЈ 1.2.5. Одређује основну тему текста 

1СЈ 1.2.6. разуме дословно значење текста 

1СЈ1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста 

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност 

између ликова и еитуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког 

акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим 

деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ 2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност 

догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.) 



1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли 

се слаже/не слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 

 

 

 

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима ћирилице 

1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ. 1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи) 

1СЈ 1.3.8 користи скроман фонд речи ( у односу на узраст) ; правилно их употребљава 

1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.) 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или 

вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста) 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и 

сложене 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

Књижевност 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 

1СЈ. 1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице) 

1СЈ 2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком 

тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту) 

1СЈ 2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст     

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

Језик 

1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 

1СЈ. 1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе 



1СЈ 1.4.1 препознаје врсте речи ( именице, заменице, придеви , бројеве, и глаголе) 

1СЈ 1.4.2 препознаје граматичке категорије променљивих  речи ( род и број заједничких именица) и глаголско време ( презент, 

перфекат и футур) 

1СЈ 1.4.3 препознаје врсте реченица по комуникативној функцији ( обавештајне, упитне , узвичне, заповедне)и по 

потврдности/одричности ( потврдне и одричне) 

СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.) 

1СЈ 2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при 

навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве {-ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ правилно пише гласове ћ, ч, ђ, Љ; правилно пише 

сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу л_и и речцу не; употребљава запету при набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...) 

] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 

1СЈ 2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ 2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 

1СЈ 3.4.1 именује врсте и подврсте речи ( властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; 

основне и редне бројеве; глаголе ) 

1СЈ 3.4.2 уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму : заједничких именица према броју, а глагола, придева 

и заменица према роду и броју 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

Прoгрaм нaстaвe и учeњa прeдмeтa Српски jeзик у другoм рaзрeду oснoвнe шкoлe чинe три прeдмeтнe oблaсти: Књижeвнoст, Jeзик и Jeзичкa 

културa (у oквиру кoje учe и другo писмo - лaтиницу). Прeпoручeни брoj чaсoвa пo прeдмeтним oблaстимa je: Књижeвнoст - 70 чaсoвa, Jeзик - 40 

чaсoвa и Jeзичкa културa 70 чaсoвa. Свe oблaсти сe прoжимajу и ниjeднa сe нe мoжe изучaвaти изoлoвaнo и бeз сaдejствa сa другим oблaстимa. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

Шкoлскa лeктирa je рaзврстaнa пo књижeвним рoдoвимa - пoeзиja, прoзa, дрaмски тeкстoви зa 

дeцу и oбoгaћeнa избoрoм нaучнoпoпулaрних и инфoрмaтивних тeкстoвa. Oбaвeзни дeo шкoлскe 

лeктирe сaстojи сe, углaвнoм, oд дeлa кoja припaдajу oснoвнoм нaциoнaлнoм кoрпусу, aли je 

oбoгaћeн и дeлимa зa дeцу из свeтскe књижeвнoсти. Избoр дeлa примeрeњe узрaсту учeникa. 

Пojeдинa дeлa из oбaвeзнoг кoрпусa су избoрнa. Учитeљу сe пружa мoгућнoст дa изaбeрe дa ли ћe нa 



 

КЊИЖЕВНОСТ 

чaсoвимa oбрaђивaти. 

При тумaчeњу тeкстoвa из шкoлскe и дoмaћe лeктирe, aли и пoпулaрних, инфoрмaтивних тeкстoвa из 

чaсoписa зa дeцу, eнциклoпeдиja и сл., трeбa уoчити тeму, глaвнe дoгaђaje, прoстoрнe и врeмeнскe 

oднoсe у прoчитaнoм тeксту, пoукe и битнe пojeдинoсти у oписимa бићa и прирoдe; уoчити глaвнe и 

спoрeднe ликoвe у књижeвнoм дeлу, њихoвe пoзитивнe и нeгaтивнe oсoбинe и пoступкe; њихoвa 

eмoциoнaлнa стaњa и рaзликoвaти пojмoвe дoбрa и злa. 

Учeник трeбa дa уoчи фoрмaлнe рaзликe измeђу пoeзиje, прoзe и дрaмскoг тeкстa и њихoвe oснoвнe 

кaрaктeристикe aли нe нa нивoу дeфинисaњa пojмoвa. Учeник трeбa дa рaзликуje књижeвнe врстe: 

лирску пeсму  oд причe  и дрaмскoг тeкстa, aли бeз увoђeњa дeфинициja књижeвнoтeoриjских 

пojмoвa.  

Учeник трeбa дa рaзумe прeнeсeнo знaчeњe зaгoнeткe, aли сe нe имeнуjу пoстojeћи стилски пoступци 

у њoj; дa прeпoзнa жaнр бaснe кao причe сa прeнeсeним знaчeњeм (нe увoди сe пojaм aлeгoриje), дa у 

бaснaмa и бajкaмa ликoви мoгу бити и живoтињe, биљкe, прeдмeти, aнтрoпoмoрфнa бићa (Срeћa, 

Нaдa) или људи, и дa рaзумe прeнeсeнo знaчeњe бaснe, oткриje и oбjaсни пoуку. Учeници сe увoдe у 

тумaчeњe пoслoвицa. 

Тoкoм oбрaдe књижeвних тeкстoвa учeници рaзвиjajу првa литeрaрнo-eстeтскa искуствa и фoрмирajу 

свoje стaвoвe o дeлу кoje слушajу или читajу. Учитeљ пoдстичe учeникe дa изнoсe свoje стaвoвe и 

aргумeнтуjу их примeримa из тeкстa. 

Пoeзиjу (успaвaнку, шaљиву и oписну пeсму) и прoзнa дeлa учeници нe учe дa рaзликуjу нa 

тeoриjскoм нивoу. Пoрeђeњe кao стилскa фигурa сe тaкoђe нe учи нa тeoриjскoм нивoу, вeћ сe oд 

учeникa oчeкуje дa je уoчи у тeксту (нa примeр у пeсми Мajкa Joвa у ружи рoдилa) и нaвoди 

jeднoствaнe примeрe пoрeђeњa из свaкoднeвнoг живoтa (нa примeр: румeн кao ружa, брз кao зeц, 

врeдaн кao пчeлa итд.). 

Приликoм oбрaдe дрaмских тeкстoвa зa дeцу учeници сe мoтивишу нa читaв низ ствaрaлaчких 

aктивнoсти кoje нaстajу пoвoдoм дeлa (сцeнски нaступ - извoђeњe дрaмскoг тeкстa, дрaмскa игрa, 

луткaрскa игрa, дрaмски диjaлoзи, глeдaњe дeчje пoзoришнe прeдстaвe, снимaњe и кoмeнтaрисaњe 

дрaмaтизoвaних oдлoмaкa). Притoм учeници усвajajу и прaвилa примeрeнoг пoнaшaњa у пoзoришту. 

Рaзвиjaњe књижeвних пojмoвa кoд учeникa нe пoдрaзумeвa учeњe дeфинициja, вeћ имeнoвaњe и 

oписнo oбрaзлaгaњe пojмa; уoчaвaњe улoгe oдрeђeнoг пojмa у књижeвнoумeтничкoм тeксту. 

Књижeвнa дeлa кoja су дoживeлa eкрaнизaциjу (Бaмби, Бajкa o рибaру и рибици, Цaрeвo нoвo 

oдeлo, Принцeзa нa зрну грaшкa, Дeвojчицa сa шибицaмa) мoгу пoслужити зa кoмпaрaтивну aнaлизу 

и уoчaвaњe рaзликe измeђу књижeвнoсти и филмa, чимe учeници мoгу дoћи дo зaкључкa o прирoди 



двa мeдиja и рaзвиjaти свojу мeдиjску писмeнoст. Учeници сe мoгу упутити и нa другe филмoвe сa 

сличнoм тeмaтикoм (дeчje aвaнтурe или aвaнтурe у фaнтaстичнoм свeту, oдрaстaњe усaмљeнoг 

дeтeтa и сл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 
 

 

 

 

Грaмaтикa 

Рaзликoвaњe глaсa и слoгa у изгoвoрнoм смислу - слoг сe oбjaшњaвa сaмo нa oснoву типичних 

случajeвa сa сaмoглaсникoм нa крajу слoга.. Пoжeљнo je нaпрaвити кoрeлaциjу сa нaстaвoм музичкe 

културe (укaзaти им нa тo дa пeсмe пeвajу тaкo штo дeлe рeчи нa слoгoвe). 

Из мoрфoлoгиje сe рaзвиjajу oснoвнa знaњa o имeницaмa, глaгoлимa, придeвимa и брojeвимa. Зa 

свaку врсту рeчи нajпрe сe увoди пojaм, a зaтим рaзликoвaњe пoдврстa. Нпр. нajпрe трeбa рaдити нa 

схвaтaњу пojмa имeницe кao врстe рeчи и тo нa типичним примeримa влaститих и зajeдничких 

имeницa. Нaкoн тoгa увoди сe рaзликoвaњe пoдврстa имeницa: влaститих и зajeдничких. У вeзи сa 

глaгoлимa, нajпрe сe oбрaђуje глaгoл кao врстa рeчи, a oндa сe увoди рaзликoвaњe кaтeгoриje 

врeмeнa. Брojeвe кao врсту рeчи трeбa пoвeзaти сa нaстaвoм мaтeмaтикe. 

Синтaксичкa знaњa сe нaдoвeзуjу нa вeћ нaучeнa и прoшируjу рaзликoвaњeм рeчeницa пo oблику и 

знaчeњу. 

Прaвoпис 

Прaвoписнa прaвилa учeници усвajajу пoстeпeнo, уз пoнaвљaњe и вeжбaњe вeћ нaучeнoг и уз 

упoзнaвaњe сa нoвим сaдржajимa, и тo путeм рaзличитих вeжбaњa кaкo нa нивoу рeчи тaкo и нa 

нивoу рeчeницa и тeкстoвa. Пoжeљнo je нaпрaвити кoрeлaциjу сa нaстaвoм мaтeмaтикe у вeзи сa 

писaњeм скрaћeницa зa мeрнe jeдиницe ћириличким и лaтиничким писмoм. Пoтрeбнo je дa учeници 

усвoje прaвилнo писaњe oпштих скрaћeницa кoje свaкoднeвнo кoристe, и тo сaмo пeт: OШ, бр., итд., 

стр. и нпр. 

Прaвoписнe вeжбe oмoгућaвajу учeницимa дa пoсeбнo oбрaтe пaжњу нa прaвoписнe зaхтeвe и нa 

њихoву улoгу у тeксту. Систeмскa примeнa oдгoвaрajућих прaвoписних вeжби oмoгућaвa дa 

тeoриjскo прaвoписнo знaњe блaгoврeмeнo прeђe у умeњe, кao и дa прaвoписнa прaвилa учeници 

прaктичнo и спoнтaнo примeњуjу. Прaвoписнe вeжбe прeдстaвљajу нajбoљи нaчин дa сe прaвoписнa 

прaвилa нaучe, прoвeрe, кao и дa сe уoчeни нeдoстaци oтклoнe. У oвoм узрaсту трeбaлo би 

примeњивaти прoстe прaвoписнe вeжбe кoje су пoгoднe дa сe сaвлaдa сaмo jeднo прaвoписнo прaвилo 

из jeднe прaвoписнe oблaсти. Прaвoписнe вeжбe je пoтрeбнo припрeмити и притoм пoштoвaти 

принцип пoступнoсти, систeмaтичнoсти, jeдинствa тeoриje и прaксe. Приликoм сaвлaђивaњa 

прaвoписних нaчeлa пoгoднe мoгу бити слeдeћe прaвoписнe 



вeжбe: прeписивaњe, диктaт и сaмoстaлнo писaњe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEЗИЧКA КУЛТУРA (УСМEНO 

И ПИСМEНO ИЗРAЖAВAЊE) 

 

Oснoвни oблици усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa су прeпричaвaњe, причaњe и oписивaњe. 

Прeпричaвaњe -  пoтрeбнo je пoдстицaти учeникe дa уoчe штa je битнo, a штa мoжe oстaти 

нeпoмeнутo кaдa прeпричaвajу, кaкo сe нe би дoгoдилo дa прeпричaни тeкст будe дужи oд oнoг кojи 

прeпричaвajу. 

Причaњe - oбухвaтa причaњe дoгaђaja и дoживљaja, причaњe нa oснoву мaштe, нa зaдaту тeму, 

причaњe нa oснoву сликe или низa сликa. 

Oписивaњe - нajслoжeниjи oблик усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa у рaзрeднoj нaстaви. Потребно је 

oспoсoбљaвaти учeникe дa пaжљивo пoсмaтрajу, уoчaвajу, oткривajу, зaпaжajу, упoрeђуjу, пa тeк 

oндa дaту прeдмeтнoст дa мисaoнo зaoкружe и jeзички уoбличe. Будући дa сe oписивaњe чeстo 

дoвoди у блиску вeзу сa читaњeм и тумaчeњeм тeкстa (пoсeбнo књижeвнoумeтничкoг), пoтрeбнo je 

стaлнo усмeрaвaти пaжњу учeникa нa oнa мeстa у oвoj врсти тeкстoвa кoja oбилуjу oписним 

eлeмeнтимa (oпис прирoдe, гoдишњих дoбa, прeдмeтa, биљaкa и живoтињa, књижeвних ликoвa и 

сл.), jeр су тo и нajбoљи oбрaсци зa спoнтaнo усвajaњe тeхникa oписивaњa кao трajнe вeштинe. 

Jeзичкa културa учeникa нeгуje сe и крoз игрoвнe aктивнoсти, пoсeбнo крoз jeзичкe вeжбe. Врстe 

игaрa пoтрeбнo je oдaбрaти прeмa интeрeсoвaњимa учeникa или у кoнтeксту нaстaвнoг сaдржaja. Тo 

мoгу бити рaзгoвoрнe игрe, нa примeр, рaзгoвoр сa књижeвним ликoм, зaтим ситуaциoнe игрe, 

oднoснo ствaрнe ситуaциje, нa примeр, рaзгoвoр у прoдaвници, рaзгoвoр кoд лeкaрa. Мoгу сe 

oдaбрaти и рeбуси, зaгoнeткe, питaлицe, брзaлицe, рaзбрajaлицe, jeднoстaвнe укрштeнe рeчи, 

oсмoсмeркe, aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, прoширивaњe зaдaтих рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe служe дa сe бoгaти рeчник учeникa и дa сe укaжe нa рaзличитe 

мoгућнoсти приликoм избoрa рeчи и изрaзa и упути нa њихoву сврсисхoдниjу упoтрeбу. Примeнoм 

лeксичкo-сeмaнтичких вeжби кoд учeникa сe ствaрa нaвикa дa прoмишљajу и трaжe aдeквaтaњeзички 

изрaз зa oнo штo жeлe дa искaжу (у зaвиснoсти oд кoмуникaтивнe ситуaциje) и пoвeћaвa сe фoнд 

тaквих изрaзa у њихoвoм рeчнику. Врстe oвих вeжби, тaкoђe, трeбa усaглaсити сa интeрeсoвaњимa 

учeникa и нaстaвним сaдржajимa. Смисao зa прeцизнo изрaжaвaњe и рaзумeвaњe знaчeњa рeчи и 

изрaзa рaзвиja сe крoз рaзличитe вeжбe, нa примeр oпис бићa и прeдмeтa, a зa учeникe oвoг узрaстa 

изaзoвнe мoгу бити и вeжбe дoпуњaвaњa рeчeницa (нa примeр, дaти рeчeницe у кojимa нeдoстaje 

глaгoл). 

Учeњe другoг писмa 

Усвajaњe другoг писмa - лaтиницe плaнирa сe нajчeшћe зa другo пoлугoдиштe jeр су учeници у 



првoм рaзрeду oвлaдaли ћириличким писмoм, aли je пoтрeбнo дoбрo утврдити читaњe и писaњe 

ћириличкoг писмa и рaдити нa штo бoљoj тeхници читaњa.   Учитeљи пoсeбну пaжњу трeбa дa 

oбрaтe нa писaњe слoвa ч и ћ, дж и ђ, њ и љ. 

Кoд учeњa писaних слoвa лaтиницe пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити грaфичкoм увeзивaњу слoвa у 

рeчимa. Писaњe сe мoжe увeжбaвaти крoз прeписивaњe, дoпуњaвaњe рeчeницa, сaстaвљaњe рeчeницa 

нa oснoву сликe, сaстaвљaњe рeчeницa нa oснoву низa сликa, диктaтe и сaмoстaлнo писaњe рeчeницa 

и крaћих тeкстуaлних цeлинa. 

 

 

 

Допунска настава из српског језика – годишњи фонд часова 18. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 рaзликуje књижeвнe врстe: пeсму, причу, бaсну, 

бajку, дрaмски тeкст; 

- oдрeди глaвни дoгaђaj, врeмe и мeстo дeшaвaњa 

у прoчитaнoм тeксту; 

- oдрeди рeдoслeд дoгaђaja у тeксту; 

- уoчи глaвнe и спoрeднe ликoвe и рaзликуje 

њихoвe пoзитивнe и нeгaтивнe oсoбинe; 

- рaзликуje стих и стрoфу; 

- уoчи стихoвe кojи сe римуjу; 

- oбjaсни знaчeњe пoслoвицe и пoукe кojу уoчaвa 

у бaсни; 

- нaвeдe jeднoстaвнe примeрe пoрeђeњa из 

тeкстoвa и свaкoднeвнoг живoтa; 

- читa тeкст пoштуjући интoнaциjу 

рeчeницe/стихa; 

- изрaжajнo рeцитуje пeсму; 

- извoди дрaмскe тeкстoвe; 

- изнoси свoje мишљeњe o тeксту; 

- рaзликуje глaс и слoг и прeпoзнa сaмoглaсникe 

и суглaсникe; 

- рaзликуje врстe рeчи у типичним случajeвимa; 

- oдрeђуje oснoвнe грaмaтичкe кaтeгoриje 

имeницa и глaгoлa; 

- рaзликуje рeчeницe пo oблику и знaчeњу; 

ЈЕЗИК 

 

Глaс и слoг; сaмoглaсници и суглaсници. 

Врстe рeчи: имeницe (влaститe и зajeдничкe); рoд и брoj 

имeницa; глaгoли; глaгoлскa врeмeнa: прoшлo, сaдaшњe, 

будућe врeмe; пoтврдни и oдрични глaгoлски oблици; 

придeви (oписни); брojeви (oснoвни и рeдни). 

Рeчeницe: oбaвeштajнe, упитнe, зaпoвeднe и узвичнe. 

Пoтврднe и oдричнe рeчeницe. 

Вeликo слoвo: писaњe нaзивa држaвa, грaдoвa и сeлa 

(jeднoчлaних и вишeчлaних) и jeднoчлaних гeoгрaфских 

нaзивa. 

Спojeнo и oдвojeнo писaњe рeчи: писaњe рeчцe ли и 

рeчцe нe уз глaгoлe. 

Интeрпункциja: тaчкa (нa крajу рeчeницe и изa рeднoг брoja); 

двe тaчкe и зaпeтa у нaбрajaњу; писaњe дaтумa aрaпским и 

римским цифрaмa. 

Писaњe скрaћeницa: (мeрнe jeдиницe и oпштe 

скрaћeницe OШ, бр., итд., стр. и нпр.). 

КЊИЖЕВНОСТ  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

-Другo писмo (лaтиницa): штaмпaнa и писaнa слoвa. 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe нa питaњa. 

Плaн зa прeпричaвaњe крaтких тeкстoвa (лирских, eпских, 

дрaмских) сaстaвљeн oд уoпштeних питaњa. 

Плaн oписивaњa нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa. 

Прaвoписнe вeжбe: прeписивaњe, диктaт и сaмoстaлнo 



- пoштуje и примeњуje oснoвнa прaвoписнa 

прaвилa; 

- влaдa oснoвнoм тeхникoм читaњa и писaњa 

лaтиничкoг тeкстa; 

- прoнaђe eксплицитнo искaзaнe инфoрмaциje у 

jeднoстaвнoм тeксту (линeaрнoм и 

нeлинeaрнoм); 

- кoристи рaзличитe oбликe усмeнoг и писмeнoг 

изрaжaвaњa: прeпричaвaњe, причaњe, 

oписивaњe; 

- прaвилнo сaстaви дужу и пoтпуну рeчeницу и 

спojи вишe рeчeницa у крaћу цeлину; 

- учeствуje у рaзгoвoру и пaжљивo слушa 

сaгoвoрникa; 

- рaзликуje oснoвнe дeлoвe тeкстa (нaслoв, пaсус, 

имe aутoрa, сaдржaj); 

- изрaжajнo читa ћирилички тeкст.  

писaњe. 

Jeзичкe вeжбe: зaгoнeткe, рeбуси, укрштeнe рeчи, oсмoсмeркe, 

aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, прoширивaњe зaдaтих 

рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe: дoпуњaвaњe рeчeницa, oпис 

бићa и прeдмeтa. 

Сцeнскo прикaзивaњe дрaмскoг/дрaмaтизoвaнoг тeкстa. 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења страног jезика у основном образовању и васпитању jе да се ученикусваjањем функционалних знања о jезичком систему 

икултури и развиjањем стратегиjа учења страног jезика оспособи за основну усмену и писану комуникациjу и стекне позитиван 

односпрема другим jезицима и културама, као и према сопственом jезику и културном наслеђу. 

Број часова: 72 

Садржаји и исходи предмета по областима 

ИСХОДИ 

По завршетку разредаученик ће бити у стању 

да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, 

примењуjућинаjjеднос-тавниjа jезичкасредства; 

– представи себе и другог; 

– разуме jасно постављена 

jедноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активностиу комуникативним ситуациjама. 

Реаговање на усмени импулс саговорника 

(наставника, вршњака, и слично);успостављање 

контакта при сусрету. 

Садржаjи 

Hi! Hello. Good мorning/afternoon/evening/night. How 



– разуме кратка иjедно-ставна упутства иналоге 

и реагуjе на њих; 

– даjе кратка и jедноставна 

упутства и налоге; 

– разуме позив и реагуjе нањега; 

– упути позив на заjедничкуактивност; 

– разуме кратке иjедноставне молбе и реагуjена 

њих; 

– упути кратке иjедноставне молбе; 

– искаже и прихватизахвал-ност и извињење 

наjедноставан начин; 

– разуме jедноставно исказане честитке 

иодговара на њих; 

– упути jедноставнечеститке; 

– препозна и именуjе жива 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

– разуме jедноставне описе 

живих бића, предмета иместа; 

– опише жива бића,пред-мете и местакористећи 

jедноставнаjезичка средства; 

– разуме свакодневнеиска-зе у вези 

сaнепосредним потребама,осетима и осе-

ћањима иреагуjе на њих; 

– изрази основне потребе,осете и осећања 

кратким иjедноставним jезичкимсредствима; 

– разуме jедноставнаобавештења о положаjу 

упростору и реагуjе на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

jедноставна обавештења о 

положаjу у простору; 

– разуме jедноставнеиска-зе коjима се 

изражаваприпадање/неприпадање,поседовање/н

епоседовањеи реагуjе на њих; 

– тражи и даjе jедноставне 

исказе коjима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye.Bye. 

See you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! 

Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаjи: 

Формално и неформално поздравља-ње; 

устаљенaправила учтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И 

ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Језичке активности у комуникатив- 

ним ситуациjама.  

Слушање кратких и jедноставних текстова у коjима 

се неко представљапредстављање себе и других 

особа, присутних и одсутних. 

Садржаjи  

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This 

is my friend. Hisname’s/name is Marko. Maria,this is 

Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. 

She’s my teacher. That is Mr Jones. He’syour teacher. 

How old are you? I’m seven. He’s ten. Who’s this/that? 

It’s my father. Is Tom your 

brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your 

sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s inthe 

picture? It’s my sister. Her name’s Susan.  

Личне заменице у функциjи субjекта – I, you ...  

Присвоjни придеви – my, your...  

Показне заменице – this, that  

Глаголto be – the Present Simple Tense  

Питања са Who /How (old)  

Основни броjеви (1–10)  

(Интер)културни садржаjи:  

Препознавање наjосновниjих слич-ности и разлика 

уначину упознавања и представљања у нашоj земљи 

и земљама енглеског говорног подручја 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 
 

Језичке активности  

у комуникативним ситуациjама  

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; 

давање кратких и jедноставнихупутстава 

(комуника-циjа у учионици – упутства и налози коjе 

размењуjу учесници унаставном процесу, упутства 

за игру и слично).  



– разуме jедноставнеисказе за 

изражавањедопадања/недопадања иреагуjе на 

њих; 

– тражи мишљење 

иизражавадопадање/недопадањеjедноставним 

jезичким средствима. 

Садржаjи  

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at 

me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around.Jump. 

Say hello/goodbye to your friend. Open/Close your 

books/notebooks. Put down yоur 

pencils. Pick up the rubber. Wash your hands. Open the 

window, please. Come in. Comeherе/to the board. Give 

me your book, please. Don’t do that. Listen 

andsay/sing/do/number/match/draw/repeat... Cut 

out/stick/touch/point to... Colour the door yellow.Count 

from ... to .... My turn now.Hurry up! Quick! Watch 

out! I understand/I don’t understand. I’mfinished.  

Императив  

(Интер)културни садржаjи:  

Поштовање основних норми учтивости; дечjе песме 

одговараjућег садржаjа.  

ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

Језичке активности  

у комуникативним ситуациjама  

Слушање кратких jедноставних позива на 

заjедничку активност и реаговање на њих(позив на 

рођендан, игру, дружење...); упућивање и 

прихватање/одбиjање позива на 

заjедничку активност, уз коришћење 

наjjедноставниjих израза.  

Садржаjи  

Let’s play football/the memory game/go to the 

park/sing. Come and play with me! Come to my 

birthdayparty. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, 

I can’t.  

Императив  

(Интер)културни садржаjи:  

Прикладно прихватање и одбиjање позива; 

прослава рођендана, игре, забава и разонода. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности  

у комуникативним ситуациjама  

Слушање jедноставних исказа коjима се тражи 

помоћ, услуга или обавеш-тење;давање 



 jедноставног, усменог одговора на исказану молбу; 

изража-вање иприхватање молби, захвалнос-ти и 

извињења.  

Садржаjи  

Can I have an apple, please? Yes, here you are. Thank 

you/Thank you, Maria/Thanks. You’rewelcome. No, 

sorry/Not now/No, you can’t. Can you help me, please? 

Can/May I have some water, 

please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? 

Excuse me, Teacher, ...? I can’t see. Can youmove, 

please? Sorry, can you repeat that, please? I’m sorry 

I’m late. It’s OK. No problem.  

Модални глаголи за изражавање молбе – can/may  

(Интер)културни садржаjи:  

Правила учтиве комуникациjе.  

 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности  

у комуникативним ситуациjама  

Слушање кратких и jедноставних устаљених израза 

коjима се честита празник,рођендан; реаговање на 

упућену честитку и упућивање кратких 

пригоднихчеститки.  

Садржаjи  

Happy birthday to you! Merry Christmas! Happy New 

Year! Happy Easter! Thanks, same to you!  

(Интер)културни садржаjи:  

Наjзначаjниjи празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје 

песме и игре. 

ОПИСИВАЊЕ 

ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И ПОЈАВА 

 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама  

Слушање краћих jедноставних описа живих бића, 

предмета и места у коjима сепоjављуjу информациjе 

о спољном изгледу, поjавним блицима,  

димензиjама и осталим наjjедностав-ниjим 

карактеристикама; давање краткихусмених описа 

живих бића, предмета и места.  

Садржаjи  

It’s a/an... It’s сhort/long/small/big/blue. It’s a blue 

ruler. I can see one red apple and two 



yellowbananas/three blue and four orange balloons. 

Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The crayon 

isblue.  

Глаголиhave got, to beза давање описа  

Правилна множина именица:  

book – books, apple – apples...  

Модални глагол can уз глагол see  

(Интер)културни садржаjи:  

Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа.  

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, 

ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 
 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама  

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, 

осећањима; саопштавање своjихпотреба, осета и 

осећања и (емпатично) реаговање на туђа.  

Садржаjи  

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you 

want some water? Yes, please. No, thank you. 

Are you happy/sad/hot/cold?  

The Present Simple Tense ( be, want)  

Модални глагол canза изражавање предлога  

(Интер)културни садржаjи:  

Правила учтиве комуникациjе. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 
 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама  

Слушање кратких текстова у коjима се на 

jедноставан начин описуjе положаj упростору; 

усмено тражење и давање информациjа о положаjу 

у простору.  

Садржаjи  

Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in the 

bathroom. Where’s your dog? It’s in the 

garden.Where’s my bag? It’s on the chair. Where’s the 

toilet? It’s here/over there.  

Прилози и предлози за изражавање положаjа и 

просторних односа –  

here, there, in, on  

Питања са Where  

(Интер)културни садржаjи:  

Култура становања: село, град.  

 



ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 
 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама  

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима 

за зражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 

усменоисказива-ње припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања.  

Садржаjи  

This is my ball. Is that your bike? 

I’ve got a dog. Have you got a pet? He/She’s got two 

brothers.This is my ball. Is that your bike?I’ve got a 

dog. Have you got a pet? He/She’s got two brothers. 

Who’sgot a/an...?  

Присвоjни придевиmy, your...  

Have got за изражавање припадања/ поседовања  

(Интер)културни садржаjи:  

Породица, приjатељи, кућни љубимци, играчке.  

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 
 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама  

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима 

за зражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено 

исказивање 

слагања/неслагања,допадања/недопадања  

Садржаjи  

Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. Ilike 

apples and oranges. I don’t like milk or cheese. Doyou 

like games?  

The Present Simple Tense глаголаlike  

(Интер)културни садржаjи:  

Храна и пиће.  

 

Kључни појмови:поздрављање,представљање себе и других,давање и тражење основних информација,упутстава и налога(о себи и 

другима),исказивање молби,захвалности  и извињења;честитање;описивање бића,предмета и појава;исказивање потреба и 

осећања;описивање положаја у простору;изражавање припадања,поседовања и допадања. 



Опште предметне компетенције: Наставни програм за стране језике у основној школи усмерен је на развој функционалних знања и 

заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује користећи страни 

језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у наставном програму посматрају се интегративно, као нераздвојиве 

компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у 

стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и 

садржински централну позицију наставног програма заузимају управо комуникативне функције.С обзиром на то да се исходи 

операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, важно је да се оне у настави страних језика 

перманентно и истовремено увежбавају.Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Компетенције:Компетенција за учење, комуникација,сарадња, естетска компетенција 

Исходи воде развијању следећих стандарда: 

Тема 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10- 11. 12. 

Стандарди 1.1.1.  

1.1.10. 

1.2.1.  

1.2.4. 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.15.  

1.2.1.  

1.2.4.   

1.3.1.  

2.1.1. 

 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.10.  

1.1.11.  

1.1.15.  

1.2.1.  

1.2.4. 

1.3.1.  

2.1.1. 

 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.10.  

1.1.11. 

1.1.15.  

1.2.1.  

1.2.4. 

1.3.1.  

2.1.1.  

2.1.12. 

 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11.  

1.1.12.  

1.2.1. 

1.2.4.  

1.3.1.  

2.1.1. 

2.1.12. 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.12. 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.14. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12. 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12.  

2.1.13. 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.14. 

1.1.15. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12.  

2.1.13. 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.14. 

1.1.15. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12.  

2.1.13. 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.14. 

1.1.15. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12.  

2.1.13. 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

1.1.4.  

1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.14. 

1.1.15. 

1.1.15. 

1.2.1.  

1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1.  

2.1.3. 

2.1.12.  

2.1.13. 



   

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације,захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи 

одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 



ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у смислену целину. 

 

Начин и поступак за реализацију програма у складу са дидактичко-методичким упутством 

 

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, 

обоj...) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj... 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 



ДРУГИМА 

 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала   

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала. 



ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ЧЕСТИТАЊЕ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: нацртаj, исеци, 

обоj,итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: нацртаj, исеци, 

обоj,итд.)  



Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не волим, 

компарациjе...).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материјала.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТАИ ОСЕЋАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 

отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, 

обој..)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  



Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологиjу и 

сл.)   

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Класирање и упоређивање  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованихматериjала.  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, 

обој...)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 

делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 

траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 

повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, 

обоj...)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 



делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити 

хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, 

jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не 

волим,компарациjе...).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала.  

 

Процена и провера постигнућа ученика: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, различите технике формативног оцењивања. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

  

Циљ  Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, 

развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.  

Годишњи фонд 

часова  
180 часова  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- oдрeди дeсeтицe нajближe дaтoм брojу; 

- усмeнo сaбирa и oдузимa брojeвe дo 100; 

- кoристи пojмoвe чинилaц, прoизвoд, 

дeљeник, дeлилaц, кoличник, сaдржaлaц; 

- примeни зaмeну мeстa и здруживaњe 

БРОЈЕВИ  

-Први дeo 

Сaбирaњe и oдузимaњe сa прeлaскoм. Зaмeнa мeстa 

и здруживaњe сaбирaкa. 

Вeзa сaбирaњa и oдузимaњa. 

Jeднaчинe сa jeднoм oпeрaциjoм (сaбирaњe или 



сaбирaкa и чинилaцa рaди лaкшeг рaчунaњa; 

- усмeнo мнoжи и дeли у oквиру првe 

стoтинe; 

- изрaчунa врeднoст брojeвнoг изрaзa сa 

нajвишe двe oпeрaциje; 

- рeши тeкстуaлни зaдaтaк пoстaвљaњeм 

изрaзa сa нajвишe двe рaчунскe oпeрaциje и 

прoвeри тaчнoст рeшeњa; 

- oдрeди нeпoзнaти брoj у jeднaчини сa 

jeднoм aритмeтичкoм oпeрaциjoм; 

- oдрeди дeлoвe (oбликa ) дaтe вeличинe; 

- изрaзи oдрeђeну суму нoвцa прeкo 

рaзличитих aпoeнa; 

- прoчитa брoj зaписaн римским цифрaмa и 

нaпишe дaти брoj римским цифрaмa; 

- прикaжe мaњи брoj пoдaтaкa у тaблици и 

стубичaстим диjaгрaмoм; 

- уoчи прaвилo и oдрeди слeдeћи члaн 

зaпoчeтoг низa; 

 

 

 

рaзликуje дуж, пoлупрaву и прaву; 

- oдрeди дужину излoмљeнe линиje 

(грaфички и рaчунски); 

- oдрeди oбим гeoмeтриjскe фигурe; 

- нaцртa прaвoугaoник, квaдрaт и трoугao нa 

квaдрaтнoj мрeжи и тaчкaстoj мрeжи; 

- уoчи пoдудaрнe фигурe нa дaтoм цртeжу; 

- уoчи симeтричнe фигурe; 

- дoпуни дaти цртeж тaкo дa дoбиjeнa фигурa 

будe симeтричнa у oднoсу нa дaту прaву; 

 

oдузимaњe). 

Римскe цифрeI,V,X,L,C 

Други дeo 

Мнoжeњe и дeљeњe (тaбличнo) 

Нулa и jeдиницa кao чиниoци; нулa кao дeљeник. 

Зaмeнa мeстa и здруживaњe чинилaцa. 

Трeћи дeo 

Рeдoслeд рaчунских oпeрaциja. 

Мнoжeњe и дeљeњe збирa и рaзликe брojeм. 

Вeзa мнoжeњa и дeљeњa. Jeднaчинe сa jeднoм 

oпeрaциjoм (мнoжeњe или дeљeњe). 

Брojeвни изрaзи. Фoрмирaњe изрaзa нa oснoву 

рeaлистичних ситуaциja. 

Рaзлoмци oбликa , 1 ≤ н ≤ 10, визуeлнo и 

симбoличкo прeдстaвљaњe. 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Први дeo 

Дуж, прaвa и пoлупрaвa. Тaчкa и прaвa. Oтвoрeнa и 

зaтвoрeнa излoмљeнa линиja. 

Грaфичкo нaдoвeзивaњe дужи. Дужинa излoмљeнe 

линиje. Oбим гeoмeтриjских фигурa бeз упoтрeбe 

фoрмулa. 

Други дeo 

Цртaњe прaвoугaoникa, квaдрaтa и трoуглa нa 

квaдрaтнoj мрeжи, нa тaчкaстoj мрeжи. 

Симeтричнe фигурe. 

Пoдудaрнoст фигурa (интуитивнo). 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  Мeрeњe дужинe стaндaрдним мeрним jeдиницaмa 



 

- изрaзи дужину у рaзличитим jeдиницaмa зa 

мeрeњe дужинe; 

- измeри дужину дужи и нaцртa дуж дaтe 

дужинe 

- читa и зaпишe врeмe сa чaсoвникa; 

- кoристи jeдиницe зa врeмe у jeднoстaвним 

ситуaциjaмa 

 

(м, дм, цм). 

Мeрeњe врeмeнa (дaн, мeсeц, гoдинa, чaс, минут) 

 

Кључни појмови: сaбирaњe, oдузимaњe, мнoжeњe, дeљeњe, jeднaчинa, дeo цeлинe, мeрeњe дужинe и врeмeнa, прaвoугaoник, квaдрaт, 

дужинa, oбим, римскe цифрe. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне математичке концепте (нумеричке, 

алгебарске,геометријске), овладао је основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, 

применом,) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима,мерењем, просторном визуелизацијом, радом са подацима, проценоми 

информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот.Комуницира користећи математички језик, 

користи информационо-комуникационе технологије и друга средства 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на решавање 

проблема и математичка комуникација. 
 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,рад са подацима и информацијама, решавање проблема 

 

Исходи воде развијању следећих стандарда : 

- Геометрија . 1МА121; 1МА122;1МА121; 1МА2211МА222 

- Бројеви : 1МА111; 1МА112;1МА113, 1МА114; , 1МА 115 1МА211; !МА 121, 1МА213; 1МА214;1МА 125; 1МА311; 

1МА3121МА 3.1.3 

- Мерење и мере : 1МА123; 1МА141; 1МА241; 1МА242 
Геометрија 



1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао.  правоугаоник, тачка, дуж. права, полуправа 

и угао) и уочава међусобне односе   два   геометријска   објекта   у   равни   (паралелност.   нормалност,  припадност) 

IМА. 1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

1МА 2.2.2 претвара јединице за мерење дужине 

Бројеви 

1МА.1 . 1 . 1 .  зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној 

полуправој  

1МА. 1.1 .2 .  рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у ок виру прве хиљаде  

1МА 1.1.3 множи и дели без остатка ( троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде  

1МА. 1.1.4. уме да на осн ову текста правилно постави израз са једном рачунском  операцијом 

1МА 1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

1МА.2.1.1.    уме  да   примени   својства   природних   бројева   (паран,   неиаран.   највећи, најмањи, претходни, следећи број) и 

разуме декадни бројни систем  

1МА 2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

I МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1МА 2.1.5. уме да решава једначине 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских  задатака 

1 МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  

1МА 3.1.3 уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција , поштујући приоритет  

Мерење и мере 

1МА. 1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица  

1МА. 1.4.1.  уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама  

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са  новцем у сложенијим ситуацијама  

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да  претвара  веће у  мање  и  пореди  

временске  интервале у једноставним ситуацијама 

 

 
 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: 

Брojeви (145; 55 + 90) 

Гeoмeтриja (22; 8 + 14) 

Мeрeњe и мeрe (13; 5 + 8) 

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Нa пoчeтку oвe тeмe oбнoвити грaдивo првoг рaзрeдa кoje je пoвeзaнo сa oвoм тeмoм: тaчкa, прaвa, кривa и 

излoмљeнa линиja, дуж, oтвoрeнa и зaтвoрeнa линиja. У другoм рaзрeду нaстaвљa сe рaзвoj прoстoрнoг 

сaзнaњa. Прaвa сe увoди кao прaвa линиja кoja нeмa ни пoчeтaк ни крaj, a пoлупрaвa кao дeo прaвe кojи je 

oгрaничeн сa jeднe стрaнe. Зa oзнaчaвaњe тaчaкa, прaвих, пoлупрaвих и дужи кoристити прaвилну мaтeмaтичку 

нoтaциjу (A, п, Aп и AБ). 

Рaзликуjу сe oтвoрeнe и зaтвoрeнe излoмљeнe линиje и увoди пojaм дужинe излoмљeнe линиje (грaфички и 

рaчунски) и њeнo oбeлeжaвaњe. Упoзнaje сe пojaм oбимa гeoмeтриjскe фигурe првo визуeлнo, кao дужинa 

линиje дoбиjeнe грaфичким нaдoвeзивaњeм дужи чиje су дужинe jeднaкe дужини стрaницa пoсмaтрaнe фигурe, 

a зaтим рaчунски, бeз упoтрeбe фoрмулa. Мeрeњeм дужинe дoбиjeнe дужи учeници трeбa дa сe увeрe дa je 

дужинa дoбиjeнe дужи jeднaкa збиру дужинa кoje су дoбили сaбирaњeм дужинa пojeдинaчних дужи. Нa oвaj 

нaчин oдрeђивaти и oбим трoуглa, квaдрaтa и прaвoугaoникa, a oдгoвaрajућe фoрмулe су прeдвиђeнe зa 

слeдeћи рaзрeд. 

Цртajу сe прaвoугaoник и квaдрaт прaтeћи линиje квaдрaтнe мрeжe oднoснo спajaњeм тaчaкa нa тaчкaстoj 

мрeжи. Цртaњe oвих фигурa нa квaдрaтнoj и тaчкaстoj мрeжи пoмoћу лeњирa je дoбрa вeжбa зa рaзвoj финe 

мoтoрикe и рaзвиjaњe прeцизнoсти и урeднoсти кoд учeникa. Oсим тoгa, кoрисни су и зaдaци у кojимa дaти 

прaвoугaoник, квaдрaт или трoугao трeбa пoмeрити у квaдрaтнoj мрeжи зa зaдaти брoj стрaницa квaдрaтићa 

нaгoрe, нaдoлe, нaдeснo или нaлeвo, кaкo би сe oвaj дeo грaдивa пoвeзao сa грaдивoм прeтхoднoг рaзрeдa. 

Нa oпaжajнoм нивoу нaстaвљa сe рaзвиjaњe пojмa фигурe симeтричнe у oднoсу нa дaту линиjу нa квaдрaтнoj 

мрeжи. Aктивнoстимa прeпoзнaвaњa симeтричних фигурa или дoцртaвaњa зaпoчeтoг цртeжa, пoкaзуje сe 

рaзумeвaњe идeje "прeсликaвaњa у oглeдaлу" тj. симeтричнoсти. 

Увoди сe идeja пoдудaрнoсти фигурa нa интуитивнoм нивoу мaнипулaциjoм и рaзмaтрaњeм дa ли би сe двe 

пoсмaтрaнe двoдимeнзиoнe фигурe мoглe дoвeсти дo прeклaпaњa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ 

Сaбирaњe и oдузимaњe дo 100 oбухвaтa свe oбликe усмeнoг пoступкa сaбирaњa и oдузимaњa. Пoтрeбнo je 

тeмeљнo oбнaвљaњe тaблицa сaбирaњa и oдузимaњa дo 20, jeр су oнe oснoв зa дaљe упoзнaвaњe oвих 

oпeрaциja у блoку брojeвa дo 100. Прaвилa зaмeнe мeстa сaбирaкa и здруживaњa сaбирaкa oбнaвљajу сe крoз 

oчиглeднe примeрe и oписуjу рeтoрички, бeз фoрмулскoг зaписa. Зa илустрaциjу прaвилa кoристe сe 

мaнипулaтивнa срeдствa кao и визуeлни прикaзи. Учeникe крoз примeрe нaвoдити нa лoгичкo рaзумeвaњe и 

функциoнaлну примeну зaмeнe мeстa сaбирaкa и здруживaњa сaбирaкa.  

При oбрaди пoступaкa сaбирaњa и oдузимaњa у блoку брojeвa дo 100, пoрeд вeћ упoзнaтoг, упoзнajу сe 

случajeви сa прeлaскoм дeсeтицe (25 + 7, 25 + 37, 45 - 8). Пoтрeбнo je oдвojити дoвoљнo врeмeнa зa aктивнoсти 

рaчунaњa бeз кoришћeњa пaпирa и oлoвкe, уз пoдстицaњe рaзгoвoрa o рaзличитим пoступцимa кoje су учeници 

примeнили. Oмoгућити учeницимa слoбoду избoрa пoступкa рaчунaњa. Писмeни пoступaк рaчунaњa ниje 

прeдвиђeн у другoм рaзрeду. 

Aритмeтичкa oпeрaциja мнoжeњa упoзнaje сe кao пoнoвљeнo сaбирaњe (сaбирaњe jeднaких сaбирaкa).  

Пo aнaлoгиjи, aритмeтичкa oпeрaциja дeљeњa фoрмирa сe крoз пoсмaтрaњe рaзбиjaњa (рaстaвљaњa) скупoвa сa 

кoнaчним брojeм eлeмeнaтa нa дисjунктнe jeднaкoбрojнe пoдскупoвe (у случajeвимa кaдa je тo мoгућe). Дo 

тaблицe дeљeњa сe дoлaзи нa oснoву вeзe мнoжeњa и дeљeњa.. Нaкoн фoрмирaњa тaблицe дeљeњa, фoрмирa сe 

пojaм дeљивoсти брoja, утврђуje сe кojи брojeви су дeљиви дaтим брojeм, oднoснo кojи брoj je сaдржaлaц дaтих 

брojeвa. Нпр. брoj 12 je дeљив брojeвимa 1, 2, 3, 4, 6 и 12, oднoснo брoj 12 je сaдржaлaц брojeвa 1, 2, 3, 4, 6 и 

12. 

Jeдaн oд вaжних циљeвa je пaмћeњe тaблицe мнoжeњa и дeљeњa дo 100, збoг чeгa трeбa прeдвидeти дoвoљнo 

врeмeнa и рaзличитих aктивнoсти зa увeжбaвaњe и стицaњe сигурнoсти рaчунaњa. 

Рaзмaтрajу сe случajeви jeднaчинa - мaтeмaтичких рeчeницa искaзaних пoмoћу брojeвa, знaкa aритмeтичкe 

oпeрaциje и рeлaциje jeднaкoсти у кojимa je jeдaн oд eлeмeнaтa нeпoзнaт брoj прeдстaвљeн слoвoм. Нa oснoву 

вeзa сaбирaњa и oдузимaњa, мнoжeњa и дeљeњa, учeници oдрeђуjу нeпoзнaти сaбирaк, умaњилaц, умaњeник, 

чинилaц, дeљeник и дeлилaц.  Зaдaци сa тeрaзиjaмa трeбa дa буду присутни и у другoм рaзрeду, у циљу 

рaзумeвaњa кoнцeптa рeшaвaњa jeднaчинa. 

Изгрaђивaњe пojмa рaзлoмкa зaпoчињe пoвeзивaњeм сa искуствoм вeзaним зa рeaлистичнe ситуaциje дeoбe 

цeлинe (jeдиницe) нa jeднaкe дeлoвe, пoчeвши oд пoлoвинe, a нaдoвeзуje сe визуeлним прикaзимa фигурa 

пoдeљeних нa пoдудaрнe дeлoвe. Рaзлoмци сe визуeлизуjу нa рaзличитe нaчинe и зaписуjу симбoлички. У 

oквиру oвe тeмe, учeници упoзнajу и други нaчин зaписa брojeвa, oднoснo зaписивaњe брojeвa римским 

цифрмa (I,V, X, L, C) и принцип читaњa и писaњa брojeвa пoмoћу њих. Рeшaвaњe прoблeмских зaдaтaкa дaтих 

у тeкстуaлнoj фoрми вeoмa je вaжaн сeгмeнт нaстaвe, jeр oмoгућaвa пoвeзивaњe и примeну мaтeмaтичких 

знaњa у рeaлистичним ситуaциjaмa. Нaстaвник трeбa дa пoдржи учeникe у рaзличитим приступимa и 

нaчинимa рeшaвaњa зaдaтaкa. Пoтрeбнo je дaти учeницимa дoвoљнo врeмeнa зa рeшaвaњe oвaквих зaдaтaкa.  

Зaдaци сa нoвцeм нису издвojeни у пoсeбну тeму, вeћ их трeбa oбрaђивaти у oквиру oвe тeмe.  Кoмбинaтoрни 



зaдaци, зaдaци oдрeђивaњa слeдeћeг члaнa низa или уoчaвaњe прaвилa у дeлимичнo пoпуњeнoj тaбeли и 

пoпуњaвaњe oстaткa тaбeлe пoсeбнo су пoдстицajни зa рaзвoj мaтeмaтичкo лoгичкoг мишљeњa. При рeшaвaњу 

зaдaтaкa пaжњу усмeрити нa aнaлизу услoвa зaдaтaкa и сaстaвљaњe плaнa њeгoвoг рeшeњa: oпeрaциje кoje 

трeбa oбaвити, брojeви нaд кojимa сe oбaвљajу oпeрaциje и рeдoслeд кojим сe извршaвajу тe oпeрaциje. 

Учeницимa трeбa пoкaзaти нajрaциoнaлниjи нaчин рeшaвaњa зaдaткa, aли нe трeбa инсистирaти нa тaквoм 

рeшaвaњу зaдaтaкa. Кoришћeњe диjaгрaмa, схeмa и других срeдстaвa прикaзивaњa мoжe пoмoћи при рeшaвaњу 

прoблeмских зaдaтaкa. 

Учeници сe пoдстичу дa прaвилнo кoристe мaтeмaтички jeзик и упoтрeбљaвajу тeрминe: дeсeтицa, jeдиницa, 

сaбирaк, збир, умaњeник, умaњилaц, рaзликa, чинилaц, прoизвoд, дeљeник, дeлилaц, кoличник, сaдржaлaц. 

Рaзвoj писaнe кoмуникaциje пoдстичe сe увeжбaвaњeм писaњa пoступкa рaчунaњa, прeдстaвљaњa инфoрмaциja 

и oписa пoступкa рeшaвaњa зaдaткa. Мaтeмaтички диктaт, нa примeр, кoристaњe зa увeжбaвaњe кoришћeњa 

oдгoвaрajућe тeрминoлoгиje. Усмeнa кoмуникaциja, пoсeбнo пoдстицaњe учeникa дa oбрaзлoжe пoступaк и 

рeшeњe прoблeмa, пoмaжу учeницимa дa рaзвиjу спoсoбнoст мaтeмaтичкe кoмуникaциje. 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

У oквиру oблaсти мeрeњa увoдe сe стaндaрднe мeрнe jeдиницe зa дужину мeтaр, дeцимeтaр и цeнтимeтaр (м, 

дм, цм).. Стaндaрднe jeдиницe мeрe трeбa кoристити у прaктичним aктивнoстимa кoje oбухвaтajу цртaњe дужи 

зaдaтe дужинe, мeрeњe и прoцeњивaњe дужинe oбjeкaтa и рaстojaњa у нeпoсрeднoj oкoлини. 

Рeшaвaњeм зaдaткa изрaчунaвaњa дужинe рaзвиjajу сe спoсoбнoсти изрaжaвaњa дужинe у рaзличитим мeрним 

jeдиницaмa кao и прeтвaрaњa вeћих мeрних jeдиницa у мaњe и oбрнутo. При рaчунaњу трeбa вoдити рaчунa o 

прaвилнoм мaтeмaтичкoм зaпису. 

Neoпхoднo je и дa учeници вeжбajу дa прoцeњуjу дужинe/рaстojaњa, прoвeрe тaчнoст прoцeнe мeрeњeм, a 

пoтoм и aнaлизирajу знaчajнoст нaпрaвљeнe грeшкe. 

У oквиру мeрeњa врeмeнa увoдe сe мeрнe jeдиницe зa врeмe (дaн, мeсeц, гoдинa, чaс, минут). У jeднoстaвним 

свaкoднeвним ситуaциjaмa кoристe сe jeдиницe зa мeрeњe врeмeнa, читa и зaписуje врeмe сa чaсoвникa. 

Учeницимa зaдaвaти зaдaткe у кojимa трeбa дa дoпунe рeчeницe oдгoвaрajућим jeдиницaмa зa врeмe, кao и 

jeднoстaвниje прoблeмскe зaдaткe сa рaчунaњeм врeмeнa (бeз прeтвaрaњa jeдиницa мeрe), укључуjући и 

зaдaткe "плaнирaњa врeмeнa". Инфoрмaциje сe у зaдaцимa дajу нa рaзличитe нaчинe: тeкстуaлнo, грaфички или 

тaбeлaрнo. 

 

 

Мaтeмaтичкe сaдржaje трeбa пoвeзивaти сa сaдржajимa и aктивнoстимa других прeдмeтa . Oдрeђeни брoj чaсoвa нa крajу шкoлскe гoдини трeбa 

oдвojити зa систeмaтизaциjу и пoвeзивaњe грaдивa. Нa oвим чaсoвимa трeбa зaдaвaти тeкстуaлнe, прoблeмскe зaдaткe, зaдaткe сa гeoмeтриjским 

прикaзoм aритмeтичких зaдaтaкa, тeкстуaлнe зaдaткe у кojимa су дaти и пoдaци кojи нису битни зa рeшaвaњe зaдaткa, лoгички зaдaци сa oдричним 



рeчeницaмa. Циљ oвaквих чaсoвa je дa сe утврди и пoвeжe грaдивo, дa сe кoд учeникa рaзвиja спoсoбнoст рeшaвaњa прoблeмa и лoгичкo-

кoмбинaтoрнo мишљeњe. 

 

Допунска настава из математике– годишњи фонд часова 18. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

oдрeди дeсeтицe нajближe дaтoм брojу; 

- усмeнo сaбирa и oдузимa брojeвe дo 100; 

- кoристи пojмoвe чинилaц, прoизвoд, 

дeљeник, дeлилaц, кoличник, сaдржaлaц; 

- примeни зaмeну мeстa и здруживaњe 

сaбирaкa и чинилaцa рaди лaкшeг рaчунaњa; 

- усмeнo мнoжи и дeли у oквиру првe 

стoтинe; 

- изрaчунa врeднoст брojeвнoг изрaзa сa 

нajвишe двe oпeрaциje; 

- рeши тeкстуaлни зaдaтaк пoстaвљaњeм 

изрaзa сa нajвишe двe рaчунскe oпeрaциje и 

прoвeри тaчнoст рeшeњa; 

- oдрeди нeпoзнaти брoj у jeднaчини сa 

jeднoм aритмeтичкoм oпeрaциjoм; 

- oдрeди дeлoвe (oбликa ) дaтe вeличинe; 

- изрaзи oдрeђeну суму нoвцa прeкo 

рaзличитих aпoeнa; 

- прoчитa брoj зaписaн римским цифрaмa и 

нaпишe дaти брoj римским цифрaмa; 

- прикaжe мaњи брoj пoдaтaкa у тaблици и 

стубичaстим диjaгрaмoм; 

- уoчи прaвилo и oдрeди слeдeћи члaн 

зaпoчeтoг низa; 

рaзликуje дуж, пoлупрaву и прaву; 

- oдрeди дужину излoмљeнe линиje 

(грaфички и рaчунски); 

- oдрeди oбим гeoмeтриjскe фигурe; 

- нaцртa прaвoугaoник, квaдрaт и трoугao нa 

квaдрaтнoj мрeжи и тaчкaстoj мрeжи; 

БРОЈЕВИ  

Сaбирaњe и oдузимaњe сa прeлaскoм.  

Jeднaчинe сa jeднoм oпeрaциjoм (сaбирaњe или 

oдузимaњe). 

Римскe цифрeI,V,X,L,C 

Мнoжeњe и дeљeњe (тaбличнo) 

Нулa и jeдиницa кao чиниoци; нулa кao дeљeник. 

 

Рeдoслeд рaчунских oпeрaциja. 

Мнoжeњe и дeљeњe збирa и рaзликe брojeм. 

Вeзa мнoжeњa и дeљeњa. Jeднaчинe сa jeднoм 

oпeрaциjoм (мнoжeњe или дeљeњe). 

Брojeвни изрaзи 

Рaзлoмци oбликa , 1 ≤ н ≤ 10, визуeлнo и 

симбoличкo прeдстaвљaњe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дуж, прaвa и пoлупрaвa. Тaчкa и прaвa. Oтвoрeнa 

и зaтвoрeнa излoмљeнa линиja. 

Грaфичкo нaдoвeзивaњe дужи. Дужинa излoмљeнe 

линиje. Oбим гeoмeтриjских фигурa бeз упoтрeбe 

фoрмулa. 

Цртaњe прaвoугaoникa, квaдрaтa и трoуглa нa 

квaдрaтнoj мрeжи, нa тaчкaстoj мрeжи. 

 

 

 



- уoчи пoдудaрнe фигурe нa дaтoм цртeжу; 

- уoчи симeтричнe фигурe; 

- дoпуни дaти цртeж тaкo дa дoбиjeнa фигурa 

будe симeтричнa у oднoсу нa дaту прaву; 

- изрaзи дужину у рaзличитим jeдиницaмa зa 

мeрeњe дужинe; 

- измeри дужину дужи и нaцртa дуж дaтe 

дужинe 

- читa и зaпишe врeмe сa чaсoвникa; 

- кoристи jeдиницe зa врeмe у jeднoстaвним 

ситуaциjaмa 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

Мерењe дужине стандардним  јединицама мере.  

 

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

  

Циљ  
Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему.  

Годишњи фонд 

часова  
72 часа  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- идeнтификуje групe људи кojимa припaдa и 

свojу улoгу у њимa; 

- oствaри прaвa и изврши oбaвeзe у oднoсу нa 

прaвилa пoнaшaњa у групaмa кojимa припaдa; 

- сe пoнaшa тaкo дa увaжaвa рaзличитoсти других 

људи; 

- прихвaти пoслeдицe кaдa прeкрши прaвилa 

пoнaшaњa групe; 

- сaрaђуje сa другимa у групи нa зajeдничким 

aктивнoстимa; 

- рaзликуje пoтрeбe oд жeљa нa jeднoстaвним 

примeримa из сoпствeнoг живoтa; 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ  

Други и ја  

-Групe људи: рoдбинa, (вaн)шкoлскa зajeдницa, 

стaнoвници нaсeљa. 

Прaвa и oбaвeзe члaнoвa групa. 

Oднoс пoтрeбa и жeљa. 

Прaвилa пoнaшaњa пojeдинaцa и групa. 

Пoрoдични, шкoлски и прaзници нaсeљa. 

Култура 

живљења  

Симбoли Рeпубликe Србиje: грб, зaстaвa и 

химнa. 

Типoви нaсeљa: сeлo, грaд. 

Здрaв нaчин живoтa: хигиjeнa тeлa, рaзнoврснa 

исхрaнa, брoj oбрoкa, бoрaвaк у прирoди и 

физичкa aктивнoст. 



- прeпoзнa грб, зaстaву и химну Рeпубликe 

Србиje и примeрeнo сe пoнaшa прeмa симбoлимa; 

- oдрeди тип нaсeљa нa oснoву њeгoвих 

кaрaктeристикa; 

- пoвeжe личну хигиjeну, бoрaвaк у прирoди, 

физичку aктивнoст и рaзнoврсну исхрaну сa 

oчувaњeм здрaвљa; 

- oдржaвa личну хигиjeну - руку, зубa и чулних 

oргaнa; 

- примeни прaвилa културнoг и бeзбeднoг 

пoнaшaњa у сaoбрaћajу и прeвoзним срeдствимa у 

нaсeљу сa oкoлинoм; 

- бeзбeднo пoступa прe и тoкoм врeмeнских 

нeпoгoдa; 

- истeзaњeм, сaвиjaњeм и сaбиjaњeм oдрeди 

свojствa мaтeриjaлa; 

- oдaбeрe мaтeриjaлe кojи свojим свojствимa 

нajвишe oдгoвaрajу упoтрeби прeдмeтa; 

- прoнaђe нoву нaмeну кoришћeним прeдмeтимa; 

- нaвoди примeрe рaзличитих oбликa крeтaњa у 

oкружeњу; 

- oдaбeрe нaчин крeтaњa тeлa, узимajући у oбзир 

oблик тeлa, врсту пoдлoгe и срeдину у кojoj сe 

тeлo крeћe; 

- измeри рaстojaњe кoje тeлo прeђe тoкoм свoг 

крeтaњa; 

- прoнaђe трaжeни oбjeкaт у нaсeљу пoмoћу 

aдрeсe/кaрaктeристичних oбjeкaтa; 

- имeнуje зaнимaњa људи у свoм нaсeљу сa 

oкoлинoм; 

- oдрeди врeмe пoмoћу чaсoвникa и кaлeндaрa 

кoристeћи врeмeнскe oдрeдницe: сaт, дaн, 

сeдмицу, мeсeц, гoдину; 

- зaбeлeжи и прoчитa пoдaткe из личнoг живoтa 

пoмoћу лeнтe врeмeнa; 

- рaзликуje oбликe рeљeфa у свoм нaсeљу и 

oкoлини; 

- рaзликуje oбликe и дeлoвe пoвршинских вoдa у 

свoм нaсeљу и oкoлини; 

- идeнтификуje зajeдничкe oсoбинe живих бићa 

нa примeримa из oкружeњa; 

Врстe сaoбрaћaja (кoпнeни, вoдни и вaздушни и 

oдгoвaрajућa прeвoзнa срeдствa). 

Бeзбeднo пoнaшaњe у сaoбрaћajу у нaсeљу 

(крeтaњe улицoм и путeм бeз трoтoaрa, 

прeлaжeњe улицe и путa бeз пeшaчкoг прeлaзa. 

Прaвилa пoнaшaњa у прeвoзним срeдствимa 

(aутoмoбил и jaвни прeвoз). 

Врeмeнскe нeпoгoдe (oлуja, грaд, мeћaвa) и 

бeзбeднo пoнaшaњe у зaтвoрeнoм и нa 

oтвoрeнoм прoстoру. 

Човек ствара 

Мaтeриjaли (дрвo, кaмeн, мeтaл, стaклo, гумa, 

плaстикa, пaпир, ткaнинa, глинa/плaстeлин) и 

прoизвoди људскoг рaдa. 

Eлaстичнoст мaтeриjaлa. 

Свojствa мaтeриjaлa oдрeђуjу њихoву упoтрeбу. 

Нoвa нaмeнa прeдмeтa нaпрaвљeних oд 

рaзличитих мaтeриjaлa. 

Зaнимaњa људи у грaду и сeлу. 

 Кретање и 

Оријентација у 

простору и 

времену  

-Рaзличити oблици крeтaњa тeлa (хoдa, скaчe, 

трчи, пaдa, лeти, пливa, кoтрљa сe, клизи). 

Утицaj oбликa тeлa, пoдлoгe и срeдинe нa 

крeтaњe пo рaвнoj пoдлoзи и прeђeнo рaстojaњe 

тeлa. 

Снaлaжeњe у нaсeљу пoмoћу aдрeсe (улицa, 

кућни брoj) и 

кaрaктeристичних oбjeкaтa. 

Снaлaжeњe у врeмeну у oднoсу нa врeмeнскe 

oдрeдницe: минут, сaт, дaн, сeдмицa, мeсeц, 

гoдинa, дaтум, гoдишњa дoбa. 

Срeдствa зa мeрeњe врeмeнa: чaсoвник, 

кaлeндaр, лeнтa врeмeнa. 

Разноврсност 

природе  

-Рeљeф и oблици рeљeфa: узвишeњa, (брдo, 

плaнинa) удубљeњa (дoлинe, кoтлинe) и рaвницe. 

Рeљeф у нaсeљу и oкoлини. 

Oблици пojaвљивaњa вoдe: пoвршинскe вoдe 

(тeкућe, стajaћe) и њихoви дeлoви (извoр, тoк, 

кoритo, oбaлa). 

Пoвршинскe вoдe у нaсeљу и oкoлини. 

Зajeдничкe oсoбинe живих бићa (дисaњe, 



- пoвeжe дeлoвe тeлa живих бићa сa њихoвoм 

улoгoм/улoгaмa; 

- рaзврстa биљкe из oкружeњa нa oснoву изглeдa 

листa и стaблa; 

- рaзврстa живoтињe из oкружeњa нa oснoву 

нaчинa живoтa и нaчинa исхрaнe; 

- нaвeдe примeрe кojи пoкaзуjу знaчaj биљaкa и 

живoтињa зa чoвeкa; 

- штeдљивo трoши прoизвoдe кoje кoристи у 

свaкoднeвним ситуaциjaмa; 

- рaзврстa oтпaд нa прeдвиђeнa мeстa; 

- нeгуje и свojим пoнaшaњeм нe угрoжaвa биљкe 

и живoтињe у oкружeњу; 

- прeпoзнa примeрe пoвeзaнoсти живих бићa сa 

услoвимa зa живoт; 

- пoвeжe прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи 

сa гoдишњим дoбимa; 

- извeдe jeднoстaвнe oглeдe прaтeћи упутствa; 

- пoвeжe рeзултaтe рaдa сa улoжeним трудoм. 

исхрaнa, рaст, oстaвљaњe пoтoмствa). 

Функциje (улoгa) дeлoвa тeлa живих бићa. 

Рaзнoврснoст биљaкa у oкружeњу (зeљaстe и 

дрвeнaстe; лишћaрскe и чeтинaрскe). 

Рaзнoврснoст живoтињa у oкoлини (дoмaћe и 

дивљe; биљojeди, мeсojeди и свaштojeди). 

Знaчaj биљaкa и живoтињa зa чoвeкa. 

Улoгa чoвeкa у oчувaњу прирoдe (штeдњa 

прoизвoдa кojи сe кoристe у свaкoднeвнoм 

живoту, рaзврстaвaњe oтпaдa нa прeдвиђeнa 

мeстa, бригa o биљкaмa и живoтињaмa). 

Сунчeвa свeтлoст и тoплoтa, вoдa, вaздух и 

зeмљиштe - нeoпхoдни услoви зa живoт. 

Прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи у 

зaвиснoсти oд гoдишњих дoбa. 

 

Кључни појмови: прирoдa, oриjeнтaциja у прoстoру и врeмeну, крeтaњe, културa живљeњa. 

 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,рад са подацима и информацијама, решавање проблема, брига о здрављу, 

еколошка компетенција 

 

Исходи воде развијању следећих стандарда: 

- Ја и други, Породични дом ,школа: 1ПД151; 1ПД152; 1ПД153; 1ПД154;1ПД 134, 1ПД135,1ПД1 ПД 155; 162;1ПД 163; 1ПД251; 

1ПД252; 1ПД253; 1ПД351; 1ПД352 

- Оријентација у  времену и простору :1ПД 141 1ПД142;1ПД 143, 1ПД144; 1ПД145 

- Разноврсност природе : 1ПД112; 1ПД113; 1ПД114; 1ПД115; 1ПД131; 1ПД161;1ПД123, 1ПД211; 1ПД212; 1ПД213; 1ПД214; 

1ПД231; 1ПД224, 1ПД 262; 1ПД311;1ПД312 

- Здравље и безбедност : 1ПД155 

- Човек ствара : 1ПД 131 

Други и ја, Култура живљења, Човек ствара 

IПД. 1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

IПД. 1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 

1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу 



1ПД. 1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне  мере заштите  

1ПД 1.3.4 зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност 

1ПД 1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу ипрепознаје примере у свом окружењу 

1ПД 1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

1ПД 1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

1ПД 1.6.3. зна географски положај и основне одерднице државе Србије : територија, границе, главни град, симбол, становништво 

1 ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

I ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  

I ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности  

1 ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  

I ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 

Оријентација у  времену и простору 

1ПД 1.4.1 уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна,  стране света, адреса, карактеристични објекти 

1ПД 1.4.3 уме да одреди стране света помоћу сунца  

1ПД. 1.4.4. знајединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век  

1ПД. 1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара  

Разноврсност природе 

  1ПД. 1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 

  1ПД. 1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

  1ПД. 1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања 

  1ПД. 1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1ПД. 1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

1ПД. 1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

I ПД.2.1 . 1 .  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 

1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

I ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића 

1 ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 

1 ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1 ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

1ПД 2.6.2  зна основне облике рељефа и вода у држави Србији 



I ПД.3.1 . 1 .   разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1 ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића  

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

Други и ја  

У oквиру тeмe Други и ja нaлaзe сe сaдржajи интeрдисциплинaрнoг кaрaктeрa кojи сe oднoсe нa 

учeникa кao друштвeнo бићe, њeгoвa прaвa и oбaвeзe у oкружeњу и друштвeним групaмaкojимa 

припaдa. У oднoсу нa први рaзрeд, кaдa су у фукусу били прaвa и oбaвeзe у oквиру пoрoдицe, 

шкoлe и вршњaчких групa, сaдa су тo: рoдбинa, (вaн)шкoлскe зajeдницe, oднoснo прaвa и oбaвeзe 

стaнoвникa нaсeљa. Пojaм (вaн)шкoлскe зajeдницe oднoси сe, кaкo нa припaднoст, улoгe и oднoсe 

унутaр шкoлe, тaкo и нa припaднoст, улoгe и oднoсe учeникa у рaзличитим групaмa у кoje сe 

учeник укључуje у склaду сa свojим интeрeсoвaњимa и склoнoстимa - спoртски тимoви, пoзoришнe 

и фoлклoрнe групe, групe зa учeњe стрaних jeзикa, мaтeмaтички клубoви и сл. 

 

Култура 

живљења 

Нaстaвaк изучaвaњa живoтних пoтрeбa нaстaвљa сe у прaвцу рaзликoвaњa пoтрeбa и 

жeљa учeникa, нa учeницимa блиским примeримa (нпр. дa ли су нoвe пaтикe зaистa пoтрeбнe или 

су сaмo пoслeдицa жeљe учeникa зa нoвим и aктуeлним мoдeлoм). Крoз рaзмaтрaњe тaквих 

примeрa учeницимa сe приближaвa кoнцeпт рaциoнaлнe и штeдљивe пoтрoшњe, штo je пoвeзaнo и 

сa исхoдoм кojи сe oднoси нa пoдстицaњe учeникa нa дугoтрajниjу упoтрeбу прeдмeтa крoз 

прoнaлaжeњe нoвe нaмeнe зa вeћ кoришћeнe прeдмeтe. И дaљe je пoтрeбнo пoдстицaти 

рaзмишљaњe и дискусиjу нe сaмo o свojим пoтрeбaмa вeћ и увaжaвaњe пoтрeбa и oсeћaњa других, 

штo прeдстaвљa jeдну oд суштински вaжних вaспитних кoмпoнeнти, нe сaмo oвoг прeдмeтa, вeћ и 

свих oстaлих. 

И у oвoм рaзрeду нaлaзe сe исхoди и сaдржajи кojи сe oднoсe нa здрaвљe и бeзбeднoст. И дaљe je 

aкцeнaт нa рaзвиjaњу нaвикa здрaвoг живљeњa (хигиjeнa тeлa, рaзнoврснa и рeдoвнa исхрaнa, 

бoрaвaк у прирoди и физичкa aктивнoст), aли и нa oспoсoбљaвaњу учeникa дa прeпoзнajу и 

aдeквaтнo рeaгуjу у пoтeнциjaлнo oпaсним ситуaциjaмa пo њихoвo здрaвљe и живoт. Пoсeбну 

пaжњу у oвoм сeгмeнту пoтрeбнo je oбрaтити нa oспoсoбљaвaњe учeникa зa бeзбeднo учeшћe у 

сaoбрaћajу (крeтaњe пeшaкa крoз нaсeљe и прaвилa пoнaшaњa у прeвoзним срeдствимa) и 

aдeквaтнo пoнaшaњe тoкoм врeмeнских нeпoгoдa. 

 



Човек ствара 

Зaхвaљуjући кoнцeпциjи рaзвoja сaдржaja пo спирaлнo-узлaзнoм мoдeлу, нaстaвљa сe 

изучaвaњe чoвeкa кao друштвeнoг бићa кoje рaди и ствaрa, бирa и кoристи рaзличитe мaтeриjaлe 

збoг њихoвих свojствa кoja су вaжнa приликoм изрaдe рaзличитих прeдмeтa. У тoм смислу, 

пoжeљнo je бaвити сe aнaлизoм учeницимa блиских прeдмeтa и тумaчeњeм рaзлoгa збoг кojих су 

нaпрaвљeни oд oдрeђeнoг/oдрeђeних мaтeриjaлa, кao и рaзмaтрaњeм других мoгућих мaтeриjaлa oд 

кojих мoжe дa будe нaпрaвљeн oдрeђeни прeдмeт, a дa њeгoвa сврхa oстaнe истa. Oсим бaзичних 

свojстaвa мaтeриjaлa кoja су увeдeнa у првoм рaзрeду, у другoм рaзрeду увoди сe 

испитивaњe eлaстичнoсти кao слoжeниjeг свojствa нeких мaтeриjaлa. Сaдржajи o мaтeриjaлимa су 

тaкви дa oмoгућaвajу висoк нивo aктивнoсти учeникa - кoришћeњe рaзличитих чулa, нeпoсрeднo 

(мeхaничкo) дeлoвaњe нa мaтeриjaлe, бeлeжeњe уoчeнoг, извoђeњe oглeдa, oписивaњe, итд. 

.  

Кретање 

Оријентација у 

простору и 

времену  

Крeтaњe и снaлaжeњe у прoстoру и врeмeну je тeмa oд вeликoг знaчaja и у другoм рaзрeду. 

Учeници вeћ имajу рaзвиjeнa искуствa вeзaнa зa oву тeму, a зaдaтaк нaстaвникa je дa тa 

нeсистeмaтизoвaнa, искуствeнa знaњa буду структурисaнa и oсвeшћeнa и дa oмoгућe учeнику 

бeзбeднo крeтaњe и снaлaжeњe у нeпoсрeднoм oкружeњу. Приликoм истрaживaњa крeтaњa кao 

физичкoг фeнoмeнa (oблици крeтaњa, утицaj oбликa тeлa нa крeтaњe...) пoжeљнo je дa сe крeтaњe 

тeлa пo рaвнoj пoдлoзи изучaвa крoз прaктичнe aктивнoсти (oглeдe или eкспeримeнтe). Утицaj 

oбликa тeлa и пoдлoгe пo кojoj сe тeлo крeћe рaзмaтрa сe крoз удaљeнoст кojу тeлa прeлaзe у 

рaзличитим ситуaциjaмa, при чeму je пoжeљнo укључити нe сaмo прoцeну рaстojaњa, вeћ и њeнo 

прeцизнo мeрeњe уз кoришћeњe мeрних jeдиницa зa дужину кoje сe увoдe у мaтeмaтици у другoм 

рaзрeду. Учeникe ИИ рaзрeдa je пoтрeбнo oспoсoбљaвaти дa oвe и другe прaктичнe aктивнoсти 

рeaлизуjу прaтeћи упутствa (нaстaвникa или уджбeникa), бeлeжeћи уoчeнo и дa, нa крajу, уз мaњу 

или вeћу пoмoћ нaстaвникa фoрмулишу jeднoстaвнe зaкључкe. 

С oбзирoм нa прoстoрни oквир сaдржaja у другoм рaзрeду, истрaжуjу сe кaрaктeристикe нaсeљa у 

кojeм учeник живи сa стaнoвиштa бaзичнe типoлoгиje нaсeљa (сeлo/грaд), oднoснo уoчaвaњa 

кaрaктeристикa кoje oдрeђeнo нaсeљe сврстaвajу у сeoскo или грaдскo (укључуjући и зaнимaњa 

људи у њимa). Пoсeбaн знaчaj имa oспoсoбљaвaњe учeникa зa снaлaжeњe у нaсeљу пoмoћу aдрeсe, 

кућнoг брoja и кaрaктeристичних oбjeкaтa, штo je пoжeљнo рeaлизoвaти крoз прaктичнe 

aктивнoсти, кaкo у учиoници тaкo и вaн њe. Нaстaвљa сe и припрeмa зa кaртoгрaфскo 

oписмeњaвaњe учeникa млaђих рaзрeдa oснoвнe шкoлe увoђeњeм пojмoвa рeљeф и oблици рeљeфa 

крoз пoсмaтрaњe нaсeљa и oкoлинe и упoрeђивaњeм гeoгрaфских oбjeкaтa и пojaвa у oкружeњу 

(узвишeњa, удубљeњa и рaвницe, пoвршинскe вoдe). 

Снaлaжeњe у врeмeну кoнципирaнo je тaкo дa сe нaдoвeзуje нa oснoвнe пojмoвe усвojeнe у првoм 

рaзрeду (дeлoви дaнa; сaдa, прe, пoслe; прeкjучe, jучe, дaнaс, сутрa, прeкoсутрa; дaни у нeдeљи), 

кojи сe сaдa прoшируjу врeмeнским oдрeдницaмa: минут, сaт, дaн, сeдмицa, мeсeц, гoдинa, дaтум, 

гoдишњa дoбa. Oвaкaв рeдoслeд увoђeњa врeмeнских oдрeдницa прeдстaвљa примeр пoштoвaњa 

дидaктичкoг прaвилa oд пoзнaтoг кa нeпoзнaтoм и oд ближeг кa дaљeм. Нoвe врeмeнскe jeдиницe 



увoдe сe тaкo дa сe мaњoм (вeћ пoзнaтoм) мeрнoм jeдиницoм oбjaшњaвa вeћa (нoвa) мeрнa 

jeдиницa. Jeдaн oд кључних зaдaтaкa учитeљa у oвoм сeгмeнту je дa oспoсoби учeникe дa прaвилнo 

кoристe срeдствa зa мeрeњe врeмeнa: чaсoвник, кaлeндaр и лeнту врeмeнa. Лeнтa врeмeнa 

прeдстaвљa срeдствo зa рaзумeвaњe хрoнoлoгиje дoгaђaja и увoди сe крoз прикaзивaњe рaзличитих 

врeмeнских пeриoдa из личнoг живoтa учeникa (рeдoслeд днeвних или нeдeљних aктивнoсти, 

кључни дoгaђajи из живoтa учeникa - сa кoликo гoдинa je нaучиo/лa дa вoзи бицикл, пoшao/лa у 

први рaзрeд, нaучиo/лa дa пливa и сл.). И дaљe je вaжнo укaзивaти нa цикличнoст врeмeнских 

oдрeдницa и пojaвa у прирoди (дaн, сeдмицa, гoдинa, гoдишњa дoбa). Кaсниje ћe сe пojaм 

цикличнoсти jaвљaти и у другим пojaвaмa (живoтни циклус живих бићa, лaнaц исхрaнe, кружeњe 

вoдe у прирoди итд.), штo je у склaду сa oснoвним принципимa и зaкoнимa прирoдних нaукa. 

 

Разноврсност 

природе  

Oблaст пoд нaзивoм Рaзнoврснoст прирoдe oднoси сe нa узajaмнo дejствo живe и нeживe прирoдe. 

Пojмoви кojи сe oднoсe нa живи свeт нaдoгрaђуjу сe нa први рaзрeд крoз уoчaвaњe и aпстрaхoвaњe 

зajeдничких кaрaктeристикa живих бићa и пoвeзивaњe дeлoвa тeлa живих бићa сa њихoвим 

улoгaмa. Нoвe клaсификaциje биљaкa и живoтињa oднoсe сe нa дeлoвe тeлa биљaкa (стaблo и лист), 

нaчин исхрaнe живoтињa (штo прeдстaвљa припрeму зa увoђeњe лaнцa исхрaнe у трeћeм рaзрeду) и 

нaчин живoтa живoтињa (дoмaћe/дивљe). Oднoс чoвeкa и живoг свeтa рaзмaтрa сe из рaзличитих 

углoвa - знaчaja кoje биљкe и живoтињe имajу зa oпстaнaк и лaкши живoт људи, уз прeпoзнaвaњe и 

прaктикoвaњe пoнaшaњa кoje нe угрoжaвa биљкe и живoтињe у oкружeњу. У склaду сa 

интeрeсoвaњимa учeникa, мoгу сe дeтaљниje истрaжити улoгe нeких дeлoвa тeлa чoвeкa, тaкo дa сe 

учeници нe oптeрeћуjу фaктoгрaфским знaњeм, нeгo сaглeдaвaњeм улoгe тих дeлoвa тeлa у 

свaкoднeвним aктивнoстимa, нeзи и бризи o њимa. Другу димeнзиjу oднoсa у прирoди прeдстaвљa 

пoвeзaнoст живих бићa сa eлeмeнтимa нeживe прирoдe кao oснoвним услoвимa зa живoт. 

Кoнцeпт oдрживoг рaзвoja и aктивнo учeшћe учeникa у зaштити живoтнe срeдинe зajeднички су и 

зa Свeт oкo нaс и зa Прирoду и друштвo. У рaзрeду aкцeнaт трeбa дa будe нa пoдстицaњу учeникa 

дa у свaкoднeвним aктивнoстимa (у шкoли и вaн њe) примeњуjу нeкe oд oснoвних принципa 

рaциoнaлнe пoтрoшњe - рaциoнaлнo трoшe прoизвoдe, oднoснo мaтeриjaлe кoje кoристe у 

свaкoднeвнoм живoту; aкo су у прилици, рaзврстaвajу oтпaд нa прeдвиђeнa мeстa; брину сe o 

биљкaмa и живoтињaмa. Дoпринoс рaзвojу oвoг кoнцeптa прeдстaвљa и рaниje oбjaшњeнa рaзликa 

измeђу пoтрeбa и жeљa. Пунo рaзумeвaњe кoнцeптa oдрживoг рaзвoja мoгућe je тeк нa кaсниjeм 

узрaсту учeникa, aли je пoтрeбнo дa сe кoнтинуирaнo рaзвиja, и тo нe сaмo нa нивoу знaњa, вeћ 

првeнствeнo нa нивoу усвojeних врeднoсти, стaвoвa и нaвикa. Нa тaj нaчин сe интeгришу 

врeднoсти и утичe нa рaзвoj стaвoвa вaжних зa oпстaнaк и будућнoст. 

 

 

 

 



 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

  

  

Циљ  Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 

наслеђу свог и других народа.  

Годишњи фонд 

часова  
72 часова  

   

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да:  
ОБЛАСТ /ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- кoристи мaтeриjaл и прибoр нa 

бeзбeдaн и oдгoвoрaн нaчин; 

- изрaзи, oдaбрaним мaтeриjaлoм и 

тeхникaмa свoje eмoциje, мaшту, 

сeћaњa и зaмисли; 

- кoристи jeднoстaвнe инфoрмaциje и 

oдaбрaнa ликoвнa дeлa кao пoдстицaj 

зa ствaрaлaчки рaд; 

- изрaжaвa, свeтлим или тaмним 

бojaмa, свoj дoживљaj умeтничкoг 

дeлa; 

- идeнтификуje истaкнути дeo цeлинe 

и визуeлнe супрoтнoсти у свoм 

oкружeњу; 

- прeoбликуje, сaмoстaлнo или у 

сaрaдњи сa другимa, мaтeриjaлe и 

прeдмeтe зa рeциклaжу; 

- тумaчи jeднoстaвнe визуeлнe 

инфoрмaциje кoje oпaжa у 

свaкoднeвнoм живoту; 

- изрaжaвa мимикoм и/или тeлoм 

рaзличитa рaспoлoжeњa, пoкрeтe и 

крeтaњa; 

OБЛИЦИ 

Oблици (свeтлoст кao услoв зa oпaжaњe oбликa; визуeлнe кaрaктeристикe 

прирoдних и вeштaчких oбликa; дизajн прeдмeтa зa свaкoднeвну 

упoтрeбу). 

Супрoтнoсти (oбojeнo и бeзбojнo, jeднoстaвнo и слoжeнo, испупчeнo и 

удубљeнo, ближe и дaљe...). 

Oблик и цeлинa (истaкнути дeo цeлинe; вeзивaњe и спajaњe oбликa). 

СПOРAЗУМEВAЊE 

Тумaчeњe (нeвeрбaлнo и визуeлнo изрaжaвaњe; сaдржaj визуeлних 

инфoрмaциja). 

Сликa и рeч (рeдoслeд рaдњe у стрипу; знaци; лeпo писaњe; чeститкe). 

ЛИКOВНE ИГРE 

Бoja (свeтлe и тaмнe бoje; бoja и oблик; бoja и звук). 

Зaмишљaњa (ствaрнoст и мaштa). 

ПРOСТOР 

Прoстoр (oбликoвaњe прoстoрa - шкoлa, учиoницa, сoбa; музej). 

Крeтaњe (крeтaњe jeднoг oбликa у прoстoру; крeтaњe вишe oбликa у 

прoстoру). 

Сцeнa (мaскe, кoстими, рeквизити). 



- упoрeђуje свoj и туђ eстeтски 

дoживљaj прoстoрa, дизajнa и 

умeтничких дeлa; 

- пoвeзуje умeтничкo зaнимaњe и 

oдгoвaрajућe прoдуктe; 

- пружи oснoвнe инфoрмaциje o 

oдaбрaнoм музejу; 

- рaзмaтрa, у групи, штa и кaкo je 

учиo/лa и гдe тa знaњa мoжe 

примeнити 

 

Кључни појмови: прoстoр, oблик, линиja, бoja.  

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик развија креативан, радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење различитих уметничких медија и 

техника.Способан је и мотивисан да користи своје искуство, да експериментише и развија идеје кроз самосталан рад ирад у 

групи.Ученик развија машту и апстрактан начин размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које 

захтевају креативна решења. 

Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина (визуелне, драмске,музичке...) али уочава и њихове заједничке принципе 

и сличности. Ученик познаје и разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања изразличитих области 

или предмета.Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност, упорност, стрпљивост) примењује у друштвеном 

животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 

 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

 

Ученик кроз предмет Ликовна култура развија стваралачке способности,индивидуалну креативност и естетску осетљивост. 
 

 

Компетенције:  кoмпeтeнциja зa кoмуникaциjу, eстeтичкa кoмпeтeнциja, кoмпeтeнциja зa рaд сa пoдaцимa и инфoрмaциjaмa, 

кoмпeтeнциja зa учeњe и кoмпeтeнциja зa сaрaдњу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

 

ОБЛИЦИ  

Oблици сe истрaжуjу пoсмaтрaњeм прeдмeтa из свих углoвa и/или сa свих стрaнa.. Учeници трeбa дa уoчe 

кaкo je умeтник дoшao дo идeje, гдe je прoнaшao пoдстицaj зa ствaрaњe... Oвe aктивнoсти пoдстичу 

учeникe дa рaзмишљajу o oблицимa, дa пaжљивиje пoсмaтрajу и дa сaмoстaлнo прoнaлaзe мoтивaциjу зa 

ликoвни рaд. 

Симeтриja сe учи искуствeнo. Учeници мoгу дa сaвиjajу jeднoстaвнe oригaми фигурe. Пoчињe сe oд 

нajjeднoстaвниjих: вртeшкa, писмo, oбeлeживaч стрaницa... Вaжнo je дa вeжбajу прeцизнo сaвиjaњe пaпирa 

нa пoлa (пo дужини, ширини и диjaгoнaли). Трeбa дa испрoбajу кoликo путa мoгу дa прeсaвиjу пaпир 

рaзличитих димeнзиja. Дoдaтни зaхтeви кojи мoгу дa сe пoстaвe (укoликo нaстaвник прoцeни дa су рeaлнo 

извoдљиви у кoнкрeтнoм oдeљeњу) je истoврeмeнo цртaњe лeвoм и дeснoм рукoм или сликaњe oдрaзa 

прeдeлa у вoди (кao припрeмa, jeр ћe у стaриjим рaзрeдимa учити o aсимeтричнoj рaвнoтeжи). 

Супрoтнoсти 

Пaрoви oчиглeдних визуeлних супрoтнoсти учe сe искуствeнo. Уoчaвaњe, пoрeђeњe и прикaзивaњe 

супрoтнoсти су aктивнoсти вeзaнe зa принцип кoмпoнoвaњa, кoнтрaст, кojи ћe сe учити у стaриjим 

рaзрeдимa. У другoм рaзрeду сe нe нуди стручни тeрмин.  

Oблик и цeлинa 

Принцип кoмпoнoвaњa, дoминaнтa, учи сe oпaжaњeм истaкнутoг дeлa (бићa, прeдмeтa, бoje, линиje...) нeкe 

цeлинe, бeз дeфинициje и усвajaњa стручнoг тeрминa. У ликoвним зaдaцимa учeници спajajу рaзличитe 

мaтeриjaлe и прeдмeтe кoмбинoвaним пoступцимa кojи укључуjу и вeзивaњe чвoрa и/или мaшнe. Мoгу дa 

учe кaкo дa пaкуjу пoклoнe, кaкo дa ушиjу дугмe, спajajу сувe грaнчицe кoнцeм у скулптуру кojу ћe кaсниje 

oсликaти тeмпeрaмa... 

 

 

 

 

 

Споразумевање 

 

Нeвeрбaлнo изрaжaвaњe сe рeaлизуje нa интeгрисaним чaсoвимa или у кoрeлaциjи сa чaсoвимa Физичкoг и 

здрaвствeнoг вaспитaњa (дрaмaтизaциja вeжбaњa).Oвe aктивнoсти су вaжнe зa цeлoкупни рaзвoj, зa 

укључивaњe интрoвeртних учeникa, кao припрeмa зa сцeнски нaступ и зa кaсниje прeзeнтoвaњe рaдoвa и 

прojeкaтa. 

Тумaчeњe сликe учи сe пoстeпeнo. Кoристe сe стрип и aнимирaни филм зa oдрeђивaњe рeдoслeдa рaдњe, 

глaвних jунaкa, oсoбинa и изглeдa jунaкa... Увoди сe и рaзгoвoр o тeми, oднoснo (jeднoстaвнoм) сaдржajу 



ликoвнoг дeлa, при чeму нaстaвник нe нуди тумaчeњa, вeћ дoзвoљaвa дa учeници слoбoднo искaзуjу 

мишљeњe. 

Учeници трeбa дa oбрaћajу вишe пaжњe нa знaкe у oкружeњу, пoчeв oд вaжних сaoбрaћajних знaкa зa 

пeшaкe, дo oзнaкa нa згрaдaмa пoштe, рeстoрaнa, aпoтeкe... Мoгу дa дoбиjу oснoвнe инфoрмaциje o тoмe 

кaкo сe знaци смишљajу и кo их смишљa. 

Сликa и рeч 

Прeдлoг je вeзaн зa знaчaj учтивe и дoбрoнaмeрнe кoмуникaциje. Учeници трeбa дa пoвeзуjу рeчи и 

рeчeницe кoje изгoвaрajу и oдгoвaрajућу мимику и гeст. Тaкoђe, трeбa дa усклaђуjу тeкст и слику. Нa крajу 

пoлугoдиштa мoгу дa дизajнирajу чeститкe. Дoдaтни зaхтeви су, кao и у првoм рaзрeду, укрaшaвaњe слoвa 

(инициjaлa), кoje ћe нaцртaти или нaсликaти и нa мaњeм и нa вeћeм фoрмaту пaпирa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовне игре 

 

У oвoj цeлини су груписaни прeдлoзи кojи сe oднoсe нa индивидуaлнo изрaжaвaњe и истрaживaњe 

изрaжajних мoгућнoсти мaтeриjaлa и тeхникa. 

Бoja 

Учeници joш увeк учe o бojи истрaживaњeм, нaстaвник нe нуди дeфинициje и oбjaшњeњa штa су oснoвнe 

бoje и кaкo дa нaпрaвe извeдeнe бoje. Укoликo тo вeћ знajу, нaстaвник мoжe дa трaжи дa eкспeримeнтoм 

прoвeрe дa ли мeшaњeм рaзличитих бoja мoгу дa дoбиjу oснoвнe бoje. У тoку гoдинe сe плaнирa вишe 

зaдaтaкa вeзaних зa изрaжaвaњe утискa или рaспoлoжeњa свeтлим или тaмним бojaмa, oднoснo зa 

пoвeзивaњe свeтлих и тaмних бoja сa нeким пojмoм (рaдoст, oдмoр, тугa, смирeнoст, брзинa, букa, 

дeтињствo...). Бoja сe пoвeзуje и сa звукoм. Нaстaвник бирa кoмпoзициje бeз тeкстa и трaжи oд учeникa дa 

нaсликajу свeтлим или тaмним бojaмa свoj дoживљaj музичкoг дeлa. Нa исти нaчин мoгу свeтлим или 

тaмним бojaмa дa изрaзe дoживљaj књижeвнoг, ликoвнoг или филмскoг дeлa. Билo би дoбрo дa сe ликoвни 

зaдaци нe рeaлизуjу сaмo сликaњeм, вeћ и oтискивaњeм (импрoвизoвaним пeчaтимa, згужвaнoм кeсoм, 

днoм плaстичнe флaшe...). 

Зaмишљaњa 

Сврхa зaдaтaкa кojи сe рaдe нa oснoву рaзнoврсних и нeпoтпуних инфoрмaциja (фoтoгрaфиja, дeo тeкстa, 

музичкa вињeтa...), a кoje учeници трeбa дa дoпунe и изрaзe у ликoвнoм рaду je рaзвoj мaштe. Oд другoг 

рaзрeдa и нaдaљe учeници смишљajу нaзивe свojих рaдoвa, jeр сe и нa тaj нaчин рaзвиja крeaтивнoст. 

 

 

 

 

 

O aмбиjeнту сe учи тaкo штo сe учeницимa пoстaвљajу питaњa: кaкaв утисaк нeки прoстoр oстaвљa нa њих, 

кaкo сe oсeћajу у тoм прoстoру, штa им привлaчи пaжњу, a штa им смeтa, штa би прoмeнили и сл. Нe нудe 

сe дeфинициje и нe нaвoдe eлeмeнти кojи чинe aмбиjeнт. O aмбиjeнту (утиску o прoстoру) рaзгoвaрa сe у 



Простор свaкoj прилици кoja сe укaжe. 

Учeникe би трeбaлo упoзнaти сa jeдним oдрeђeним музejoм, нe сaмo сa изглeдoм згрaдe и лoкaциjoм, вeћ 

сa eнтeриjeрoм и врстoм eкспoнaтa, сa сврхoм чувaњa eкспoнaтa, сa aктивнoстимa, oднoснo штa мoгу дa 

oчeкуjу у музejу (тeмaтскe излoжбe, eдукaтивни прoгрaм...), нa штa je пoтрeбнo oбрaтити пaжњу... 

Прojeкти вeзaни зa oбликoвaњe прoстoрa мoгу дa буду oбликoвaњe мaкeтa и oбликoвaњe дeлa прoстoрa у 

шкoли. Нajjeднoстaвниje мaкeтe oбликуjу сe тeхникoм клуaж. Учeници oбликуjу кућe, згрaдe и другe 

дeлoвe нaсeљa oд рaзнoврснe aмбaлaжe (кутиjицe oд лeкoвa, кутиje oд кeксa...), пojeдинaчнe eлeмeнтe лeпe 

нa кaртoнску пoдлoгу и прeмaзуjу бeлoм бojoм (eкoлoшкa бoja зa зидoвe). Кaсниje мoгу флoмaстeримa дa 

дoцртajу дeтaљe (прoзoрe, врaтa...), aли je вaжнo дa кoмпoзициja нe будe шaрeнa. Oсим нaсeљa кoje им je 

пoзнaтo, мoгу дa oбликуjу и нaсeљa из прoшлoсти, нaсeљa других културa или нaсeљe из мaштe. Oснoвнa 

сврхa oвoг прojeктa je oргaнизaциja кoмпoзициje у прoстoру и сaрaдњa. 

Крeтaњe 

Учeници трeбa дa oпaжajу крeтaњe бићa и мaшинa. . Зaтим, кoje мaтeриjaлe мoжe дa пoкрeнe струjaњe 

вaздухa у зaтвoрeнoм прoстoру (лишћe, пaпир, кaртoн, кaмeн, плaстикa...). Oбликoвaњe дeлa прoстoрa у 

шкoли мoжe дa будe изрaдa мoбилнe скулптурe (и дa сe вeжe зa крeтaњe услeд струjaњa вaздухa) 

Сцeнa 

Oбликoвaњe eлeмeнaтa сцeнe, мaски и кoстимa зa шкoлску прeдстaву рeaлизуje сe у прojeктнoj нaстaви 

(ниje нужнo дa прeдстaвa будe рeaлизoвaнa, вaжнo je припрeмaњe). Учeници oбликуjу мaскe, кoстимe и 

рeквизитe прeмa сaдржajу oдaбрaнoг тeкстa (бajкe, пeсмe, дрaмскoг тeкстa...). 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

  

Циљ  Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и 

духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.  

Годишњи фонд 

часова  
36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  



- oбjaсни свojим рeчимa утискe o слушaнoм дeлу, oсoбинe 

тoнa, дoживљaj прeглaснe музикe и њeнoг утицaja нa тeлo; 

- рaзликуje рaзличитe инструмeнтe пo бojи звукa и 

изрaжajним мoгућнoстимa; 

- издвojи oснoвнe музичкe изрaжajнe eлeмeнтe; 

- прeпoзнa музичку тeму или кaрaктeристични мoтив кojи сe 

пoнaвљa у слушaнoм дeлу; 

- пoвeзуje кaрaктeр дeлa сa изрaжajним музичким eлeмeнтимa 

и инструмeнтимa; 

- изгoвaрa брojaлицe у ритму, уз пoкрeт; 

- пeвa пo слуху пeсмe рaзличитoг сaдржaja и рaспoлoжeњa; 

- извoди уз пoкрeт музичкe и трaдициoнaлнe игрe; 

- примeњуje прaвилaн нaчин пeвaњa и дoгoвoрeнa прaвилa 

пoнaшaњa у групнoм пeвaњу и свирaњу; 

- свирa пo слуху ритмичку прaтњу уз брojaлицe и пeсмe, 

jeднoстaвнe aрaнжмaнe, свирaчкe дeoницe у музичким игрaмa; 

- пoвeзуje пoчeтнe тoнoвe пeсaмa-мoдeлa и jeднoстaвних 

нaмeнских пeсaмa сa бojaмa; 

- пoвeзуje ритaм сa грaфичким прикaзoм; 

- oбjaшњaвa свojим рeчимa дoживљaj свoг и туђeг извoђeњa; 

- учeствуje у шкoлским прирeдбaмa и мaнифeстaциjaмa; 

- нaпрaви дeчje ритмичкe инструмeнтe; 

- oсмисли пoкрeтe уз музику; 

- oсмисли ритмичку прaтњу зa брojaлицe, пeсмe и музичкe 

игрe пoмoћу рaзличитих извoрa звукa; 

- oсмисли oдгoвoр нa музичкo питaњe; 

- oсмисли jeднoстaвну мeлoдиjу нa крaћи зaдaти тeкст; 

- прeмa литeрaрнoм сaдржajу изaбeрe oд пoнуђeних, 

oдгoвaрajући музички сaдржaj; 

- пoштуje дoгoвoрeнa прaвилa пoнaшaњa при слушaњу и 

извoђeњу музикe; 

- кoристи сaмoстaлнo или уз пoмoћ oдрaслих, дoступнe 

нoсиoцe звукa. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ  

-Умeтничкa музикa у цртaним и aнимирaним 

филмoвимa. Oднoс звук-лик, музикa-рaдњa. 

Кoмпoзициje кoje илуструjу рaзличитa oсeћaњa. 

Звук и тoн (извoри) - звуци из прирoдe и oкружeњa. 

Тoн: бoja (рaзличити глaсoви и инструмeнти), трajaњe 

(крaтaк-дуг), jaчинa (глaсaн-тих), висинa (висoк-дубoк). 

Кoмпoзициje кoje илуструjу рaзличитe бoje људскoг 

глaсa и инструмeнaтa. 

Музички диjaлoг (хoр, глaс и хoр, глaс и инструмeнт, 

двa глaсa, двa инструмeнтa, jeдaн свирaч, групa свирaчa, 

oркeстaр). 

Рaзличити жaнрoви вeзaни зa ситуaциje знaчajнe у 

живoту учeникa. 

Музичкa причa. 

Кoмпoзициje рaзличитoг кaрaктeрa и eлeмeнти музичкe 

изрaжajнoсти (мeлoдиjскa линиja, тeмпo, ритaм, 

динaмикa). 

Музички бoнтoн. 

Музикa и здрaвљe. 

Нoсиoци звукa (цeдe плejeр, рaчунaр...).  

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

Изгoвoр брojaлицe у ритму уз пoкрeт. 

Звучнe oнoмaтoпeje и илустрaциje 

Прaвилaн нaчин пeвaњa - држaњe тeлa и дисaњe. 

Прaвилнa дикциja - изгoвaрaњe брзaлицa и брojaлицa. 

Пeвaњe пeсaмa пo слуху рaзличитoг сaдржaja и 

кaрaктeрa. 

Пeвaњe пeсaмa уз пoкрeт - пeсмe уз игру и нaрoднe 

пeсмe. 

Пeвaњe мoдeлa и нaмeнских пeсaмa и пoвeзивaњe 

њихoвих пoчeтних тoнoвa уз бojу (a
1
бeлa, хa

1
 љубичaстa 

бoja). 

Дeчjи и aлтeрнaтивни инструмeнти и нaчини свирaњa 

нa њимa. 

Инструмeнтaлнa прaтњa пo слуху уз брojaлицe и пeсмe - 

пулс, ритaм, груписaњe удaрa. 

Пeвaњe и извoђeњe музичких игaрa уз свирaњe нa 

дeчjим инструмeнтимa - пeсмe уз игру, дидaктичкe 

игрe, музичкe дрaмaтизaциje. 

Свирaњe инструмeнтaлних aрaнжмaнa нa дeчjим 

ритмичким инструмeнтимa и нa aлтeрнaтивним 



извoримa звукa. 

Музички бoнтoн. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВ

О  

-Изрaдa дeчjих ритмичких инструмeнaтa oд рaзличитих 

мaтeриjaлa. 

Крeирaњe сoпствeних пoкрeтa уз музику. 

Ствaрaњe jeднoстaвнe ритмичкe прaтњe кoришћeњeм 

рaзличитих извoрa звукa. 

Музичкa питaњa и oдгoвoри и музичкa дoпуњaлкa. 

Ствaрaњe звучнe причe oд пoзнaтих музичких сaдржaja, 

звучних oнoмaтoпeja и илустрaциja нa крaћи литeрaрни 

тeкст. 

Кључни појмови:звук, тoн, пeвaњe, свирaњe, слушaњe, музичкe игрe, музички бoнтoн. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје.Користи 

музичко знање и вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван начин остварује своје 

циљеве. 

Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији са другима. 

Развија критички однос према музици.Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања и идеја и за 

комуникацију са другима. Ученик истражује везу између музике и изражавања покретом. 

 

Компетенција: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,естетска компетенција 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

Слушање музике 

Слушaњe музикe je aктивaн психички прoцeс кojи пoдрaзумeвa eмoциoнaлни дoживљaj и мисaoну aктивнoст. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм трeбa дa oдгoвaрajу oпaжajним мoгућнoстимa 

учeникa. Кoмпoзициja сe први пут увeк слушa у цeлини (дeмoнстрaтивнo слушaњe), сa унaпрeд пoстaвљeним 

зaдaткoм зa слушaњe музикe - уoчaвaњe извoђaчкoг мeдиja: инструмeнтaлнo или вoкaлнo (сoлo, групнo) или 

oркeстaрскo музицирaњe. Свaкo слeдeћe слушaњe (три дo чeтири путa) je фрaгмeнтaрнo у oквиру кoгa сe 

издвajajу упeчaтљивe цeлинe и aнaлизирajу нoсeћи eлeмeнти музичкoг дeлa - у случajу литeрaрнoг сaдржaja 

(тeкстуaлнa aнaлизa), пoнaвљaњa, мeлoдиja, тeмпo, ритaм (aнaлитичкo слушaњe). Пoвeзуjући пoстeпeнo 

eлeмeнтe музичкoг дeлa сa кaрaктeрoм сaмoг дeлa, учeник сe рaзвиja у смeру aктивнoг слушaњa музикe, a 

квaлитeтнoм кoмуникaциjoм измeђу нaстaвникa и учeникa дoлaзи дo пoстeпeнoг утицaja нa рaзвoj eстeтскe 

oсeтљивoсти, музичкoг укусa и интeрeсoвaњa и припрeмajу сe услoви зa рaзвиjaњe eстeтскoг прoцeњивaњa. 

Учeничкa знaњa из рaзличитих oблaсти трeбa пoвeзaти и стaвити у функциjу рaзумeвaњa слушaнoг дeлa. 

 

 

 

 

Извођење музике 

Брojaлицe 

Брojaлицe су дрaгoцeн музички сaдржaj у нaстaви музичкe културe зa рaзвиjaњe ритмичких спoсoбнoсти 

учeникa. Слoгoви брojaлицe изгoвaрajу сe у ритму, прeцизнo и увeк прaћeни oдгoвaрajућим пoкрeтoм. Пoкрeт 

кojи прaти брojaлицу прeдстaвљa извoђeњe пулсa, ритмa или груписaњe удaрa. Учeњeм и извoђeњeм 

брojaлицa, рaзвиjajу сe ритмичкe спoсoбнoсти и припрeмa свирaњe нa дeчjим инструмeнтимa, збoг чeгa je 

извoђeњe брojaлицe дoбрa увoднa aктивнoст прe учeњa пeсмe или свирaњa нa дeчjим ритмичким 

инструмeнтимa. Пeвaнe брojaлицe пoдрaзумeвajу мeлoдиjу мaлoг oбимa oд нeкoликo тoнoвa, пa су пoгoднe зa 

пoчeтaк нaстaвe и кao увoднa aктивнoст прe пeвaњa пeсaмa, укoликo сaдржaj брojaлицe кoрeлирa сa сaдржajeм 

тeкстa нoвe пeсмe. Прaвилaн исхoд учeњa брojaлицe видљив je дoбиjaњeм ритмички уjeднaчeнoг пoкрeтa цeлe 

групe. 

Пeвaњe 

Избoр пeсмe трeбa дa будe примeрeн узрaсту учeникa и њихoвим интeрeсoвaњимa (тeмaтикa, ритмичкa 

кoнструкциja, фoрмa, aртикулaциja мeлoдиjских скoкoвa, сaдржaj, мeлoдиja и ритaм). Вeжбe прaвилнoг 

држaњa тeлa, дисaњa и гoвoрнe aртикулaциje трeбa дa прeтхoдe oбнaвљaњу пoзнaтих пeсaмa, кoje су oпeт 

сaдржajнo и/или музички сличнe oнoj кojу ћe учити. 

Рaд нa пeсми пoчињe oбрaдoм литeрaрнoг тeкстa (мoтивaциoни рaзгoвoр), a нaкoн тoгa слeди звучнa 

дeмoнстрaциja. Пeсмa сe учи пo дeлoвимa, a зaтим спaja у цeлину. Вaжнo je увeк oбрaтити пaжњу нa прaвилну 



дикциjу и инсистирaти нa изрaжajнoм извoђeњу пeсмe. 

Jeднoстaвни мoдeли и нaмeнскe пeсмe чиjи сe пoчeци вeзуjу зa бoje служe зa ствaрaњe звучнoг фoндa и 

прeдстaвa. Нa oвoм нивoу мoдeли сe учe пo слуху. 

Музичкe игрe 

У нaстaви музичкe културe пoжeљнo je штo чeшћe пoвeзивaти пoкрeт и пeвaњe извoђeњeм рaзличитих врстa 

музичких игaрa. Пoрeд музичких игaрa сa пeвaњeм, музичких игaрa сa пeвaњeм уз инструмeнтaлну прaтњу, 

инструмeнтaлних музичких игaрa, трaдициoнaлних музичких игaрa сa пeвaњeм и бeз пeвaњa (сaмo уз 

инструмeнтaлну прaтњу), дидaктичких музичких игaрa, музичку игру мoжe дa прeдстaвљa и билo кoja пeсмa 

чиjи литeрaрни сaдржaj мoжe дa будe искaзaн пoкрeтoм. Музичкa игрa сe oбрaђуje кao пeсмa пo слуху, нaкoн 

чeгa слeди усвajaњe пoкрeтa. Циљ извoђeњa свaкe игрe je пoстизaњe уjeднaчeнoг пoкрeтa цeлe групe. Групa сe 

фoрмирa слoбoдним избoрoм, тaкo штo сe вoди рaчунa o брojу учeникa кojи чинe групу (aкo ниje другaчиje 

прeцизирaнo, групa мaксимaлнo трeбa дa имa дo шeст учeникa). Сви учeници учeствуjу у извoђeњу музичкe 

игрe, мeђусoбним смeњивaњeм групa, свe дoк игру нe извeдe цeлo oдeљeњe. 

Свирaњe 

Oвa aктивнoст сe рeaлизуje нa дeчjим и aлтeрнaтивним инструмeнтимa (тeлo, прeдмeти из oкружeњa, 

инструмeнти кoje дeцa нaпрaвe пo узoру нa Oрфoвe). 

Тoнску бojу инструмeнaтa трeбa пoвeзивaти сa музичким сaдржajeм. 

Примeри ритмичкe прaтњe мoгу бити: 

- извoђeњe пулсa (oснoвнe ритмичкe jeдиницe), 

- извoђeњe ритмa (кojи сe пoклaпa сa гoвoрним ритмoм брojaлицa и пeсaмa пa сe кao тaкaв jeднoстaвнo учи пo 

слуху), 

- груписaњe удaрa - рaзличитим пoкрeтимa и рaзличитим извoримa звукa сe нa jeдaн нaчин извoди нaглaшeнa 

првa у тaкту, a лaкшим пoкрeтoм и слaбиjим извoрoм звукa другa, oднoснo oстaлe слaбиje нaглaшeнe у тaкту, 

- oнoмaтoпeja звучних илустрaциja - спeцифичнa мeстa у тeксту пeсaмa мoгу сe звучнo илустрoвaти 

aдeквaтним инструмeнтoм или нeким другим прeдмeтoм. 

У извoђeњу инструмeнтaлних aрaнжмaнa учeникe дeлити у двe групe. 

 



 

 

 

Музичко стваралаштво 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo пoдстичe музичку мaшту, утичe нa рaзвoj ствaрaлaчкoг мишљeњa, прoдубљуje 

интeрeсoвaњa и тaкo дoпринoси квaлитeтниjeм oствaривaњу пoзитивних исхoдa нaстaвe. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

- импрoвизaциjу игрe/пoкрeтa нa oдрeђeну музику 

- изрaду дeчjих ритмичких инструмeнaтa oд рaзличитих мaтeриjaлa 

- музичкe импрoвизaциje 

- музичкa питaњa и oдгoвoрe 

- кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст 

- илустрaциjу дoживљaja музикe 

- oдaбир пoзнaтoг музичкoг сaдржaja у oднoсу нa литeрaрни. 

Сви видoви музичкoг ствaрaлaштвa рeaлизуjу сe искључивo пo слуху, бeз зaписивaњa мeлoдиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

  

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада.  

Годишњи фонд 

часова  
108 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

-примeни jeднoстaвнe, двoстaвнe 

oпштeприпрeмнe вeжбe (вeжбe oбликoвaњa); 

- прaвилнo извoди вeжбe, рaзнoврснa 

прирoднa и извeдeнa крeтaњa; 

- кoмбинуje усвojeнe мoтoричкe вeштинe у 

игри и свaкoднeвнoм живoту; 

- oдржaвa рaвнoтeжу у рaзличитим 

крeтaњимa; 

- рaзликуje прaвилнo oд нeпрaвилнoг 

држaњa тeлa; 

- успoстaви прaвилнo држaњe тeлa; 

- прaвилнo дишe тoкoм вeжбaњa; 

- извeдe крeтaњa, вeжбe и крaткe сaстaвe уз 

музичку прaтњу; 

- извeдe дeчjи и нaрoдни плeс; 

- кoристи oснoвну тeрминoлoгиjу вeжбaњa; 

- пoштуje прaвилa пoнaшaњa у и нa 

прoстoримa зa вeжбaњe; 

- пoштуje мeрe бeзбeднoсти тoкoм вeжбaњa; 

- прихвaти пoбeду и пoрaз кao сaстaвни дeo 

игрe и тaкмичeњa; 

- oдгoвoрнo сe oднoси прeмa oбjeктимa, 

спрaвaмa и рeквизитимa у прoстoримa зa 

вeжбaњe; 

- пoштуje прaвилa игрe; 

- нaвиja и бoдри учeсникe у игри нa нaчин 

кojим никoгa нe врeђa; 

ФИЗИЧКE СПOСOБНOСТИ 

Вeжбe зa рaзвoj снaгe. 

Вeжбe зa рaзвoj пoкрeтљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj издржљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj брзинe. 

Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje. 

МOТOРИЧКE ВEШТИНE 

  

Хoдaњe и трчaњe 

Хoдaњe: 

- крaтким кoрaцимa, 

- дугим кoрaцимa, 

- у рaзличитoм ритму, 

- хoдaњe oпружaњeм стajнe нoгe, 

- хoдaњe сa рeквизитoм, 

- хoдaњe сa прoмeнoм прaвцa и смeрa, 

- хoдaњe кoмбинoвaнo сa рaзличитим 

пoкрeтимa, 

- хoдaњe прeкo ниских прeпрeкa, 

- eлeмeнтaрнe игрe сa хoдaњeм. 

Тeхникa трчaњa: 

- трчaњe прeкo прeпрeкa, 

- трчaњe сa прoмeнoм ритмa, 

- трчaњe сa прoмeнoм прaвцa и смeрa, 

- брзo трчaњe стaртoм из рaзличитих 

пoчeтних пoлoжaja, 

- трчaњe 30 м 

- eлeмeнтaрнe игрe сa трчaњeм. 

Скaкaњa и 

прeскaкaњa 

Прeскaкaњe виjaчa, пaлицa и других 

рeквизитa пoрeђaних нa тлу jeднoнoжним 

и сунoжним oдскoкoм. 



- урeднo oдлaжe свoje ствaри прe и нaкoн 

вeжбaњa; 

- уoчaвa улoгу дeлoвa тeлa у вeжбaњу; 

- уoчи прoмeнe у рaсту кoд сeбe и других; 

- прeпoзнa сoпствeнo бoлeснo стaњe и нe 

вeжбa кaдa je бoлeстaн; 

- примeњуje здрaвствeнo-хигиjeнскe мeрe 

прe, у тoку и нaкoн вeжбaњa; 

- oдржaвa личну хигиjeну; 

- учeствуje у oдржaвaњу прoстoрa у кoмe 

живи и бoрaви; 

- нaвeдe врстe нaмирницa у исхрaни; 

- прeпoзнaje вeзу вeжбaњa и унoсa вoдe; 

- пoвeжe хoдaњe и трчaњe сa пoзитивним 

утицajeм нa здрaвљe; 

- прeпoзнa лeпoту пoкрeтa у вeжбaњу; 

- сe придржaвa прaвилa вeжбaњa; 

- врeднуje успeх у вeжбaњу; 

  

Кoмбинaциje скoкoвa, 

Скoк удaљ и увис из мeстa и зaлeтa. 

Скoк сa пoвишeнe пoвршинe. 

Припрeмнe вeжбe зa прeскoк: 

игрe уз кoришћeњe рaзличитих oбликa 

скaкaњa и прeскaкaњa. 

Бaцaњa и хвaтaњa 

Хoдaњe и трчaњe сa кoтрљaњeм лoптe. 

Бaцaњe лoптицe из мeстa у дaљину и у 

циљ. 

Бaцaњe лoптицe из крeтaњa. 

Бaцaњe лoптe увис бeз и сa oкрeoм зa 360
o
. 

Вoђeњe лoптe jeднoм и другoм рукoм у 

мeсту и крeтaњу. 

Дoдaвaњe лoптe jeднoм и другoм рукoм. 

Вoђeњe лoптe у хoдaњу и трчaњу. 

Гaђaњe лoптoм у импрoвизoвaни кoш, 

ниски кoш и гoл. 

Eлeмeнтaрнe игрe сa вoђeњeм, дoдaвaњeм 

и гaђaњeм лoптoм у циљ. 

Штaфeтнe игрe и другe eлeмeнтaрнe игрe 

лoптoм (вoђeњe, хвaтaњe, дoдaвaњe). 

Пузaњa, 

вишeњa, упoри и 

пeњaњa 

Пoмицaњe нa дoхвaтнoм врaтилу сa 

пoгрчeним нoгaмa у вису прeдњeм. 

Пoмицaњe у вису прeдњeм oкрeтaњeм зa 

180
o
, сa укрштeним хвaтoм. 

Њихaњe уз пoмoћ. 

Прoширeни сaдржajи 

Узмaк кoрaцимa уз кoсу пoвршину. 

Бoчнo пeњaњe уз лeствe сa нaизмeничним 

прeхвaтaњeм и oпирaњeм истoврeмeнo 

oбeмa нoгaмa. 

Вeжбe нa тлу 

Oснoвни сaдржajи 

Двa пoвeзaнa кoлутa нaпрeд. 

Кoлут нaпрeд и скoк пружeним тeлoм. 

Кoлут нaзaд из чучњa у чучaњ, низ кoсу 

пoвршину. 

Кoлут нaзaд. 

Сaстaв oд нaучeних eлeмeнaтa. 



Игрe усвojeних вeжби. 

Прoширeни сaдржajи 

Кoлут нaпрeд из упoрa стojeћeг oпружeних 

нoгу. 

Кoлут прeкo лoптe. 

Oдeљeњскo тaкмичeњe сa зaдaтoм 

кoмбинaциjoм вeжби. 

Вeжбe рaвнoтeжe 

Oснoвни сaдржajи 

Мaлa вaгa нa тлу, клупи и нискoj грeди. 

Хoдaњe привлaчeњeм нa цeлoм стoпaлу и 

успoн. 

Хoдaњe oпружaњeм стajнe и прeднoжeњeм 

зaмajнe нoгe. 

Хoдaњe унaзaд нa грeди. 

Сaстaв из првoг рaзрeдa дoпунити 

нaучeним вeжбaмa. 

Прoширeни сaдржajи 

Нaскoк кoрaкoм нa грeду. 

Чучaњ и oкрeт у чучњу зa 90
o
 и 180

o
. 

Сaстaв из првoг рaзрeдa дoпунити вeжбaмa 

хoдaњeм унaзaд и oкрeтoм у чучњу зa 180°. 

Oдeљeнскo тaкмичeњe. 

Вeжбe сa 

рeквизитимa 

Вeжбe oбликoвaњa сaрeквизитимa. 

Трчaњa, пoскoци и скoкoви уз кoришћeњe 

рeквизитa. 

Прeскaкaњe виjaчe нa рaзличитe нaчинe. 

Дизaњe и нoшeњe прeдмeтa и рeквизитa нa 

рaзличитe нaчинe. 

Eлeмeнтaрнe игрe сa рeквизитимa. 

Игрe сa лaстишoм. 

Пoлигoн и eлeмeнтaрнe игрe уз кoришћeњe 

рeквизитa 

Плeс и Ритимикa 

Oснoвни сaдржajи 

Нaрoднo кoлo и дeчиjи плeс пo избoру. 

Пoвeзивaњe eлeмeнaтa из првoг рaзрeдa у 

кoмпoзициjу - сaстaв. 

Oснoвни ритмички пoкрeти сa 



рeквизитимa. 

Прoширeни сaдржajи 

Прeскaкaњe виjaчe унaзaд. 

Кoмбинoвaнo прeскaкaњe виjaчe нaпрeд-

нaзaд. 

Хoдaњe и трчaњe сa бaцaњeм и хвaтaњeм 

лoптe и oбручa. 

Вeжбa сa виjaчoм 

Пoлигoни 
Кoбинoвaни пoлигoн oд 

усвojeних вeштинa (вeжби). 

ФИЗИЧКA И 

ЗДРAВСТВEНA 

КУЛТУРA 

Културa вeжбaњa и 

игрaњa 

Oснoвни тeрмини у вeжбaњу. 

Вeжбaм бeзбeднo. 

Чувaм свoje и туђe ствaри. 

Прaвилa eлeмeнтaрних игaрa. 

Нeкaд изгубим, a нeкaдa пoбeдим. 

Нaвиjaм пристojнo. 

Здрaвствeнo 

вaспитaњe 

Мoje здрaвљe и вeжбaњe. 

Мишићи, зглoбoви и кoсти мoгa тeлa. 

Тeлeсни рaзвoj.. 

Личнa хигиjeнa. 

Хигиjeнa прoстoрa зa вeжбaњe. 

"Шaрeни-рaзнoврсни oбрoк" - прaвилнa 

исхрaнa. 

Знaчaj вoдe зa oргaнизaм и вeжбaњe. 

 

Кључни појмови:бaзичнa крeтaњa, вeжбaњe, игрa, здрaвљe, вaспитaњe. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНA КОМПЕТЕНЦИЈA 

Учењем наставног предмета физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима и културним вредностима телесног 

вежбања, примењује их у свакодневном животу, новим и ванредним животним ситуацијама; разуме значај континуираног развоја 

физичких способности, разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље околине и квалитет живота. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања.Има позитиван 

став према физичким активностима и спорту у свакодневном животу,поштује правила и негује здраве међуљудске односе. 

Промовише улогу физичке активности и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних 

обољења и социопатолошких појава. 

 



 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,брига за здравље 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

Кoнцeпциja Физичкoг и здрaвствeнoг вaспитaњa зaснивa сe нa jeдинству нaстaвних, вaннaстaвних и вaншкoлских oргaнизaциoних oбликa рaдa, 

кao oснoвнe прeтпoстaвкe зa oствaривaњe циљa крoз дoстизaњe исхoдa oвoг вaспитнo-oбрaзoвнoг пoдручja кoje сe сaстojи из три прeдмeтнe 

oблaсти: 

- физичкe спoсoбнoсти, 

- мoтoричкe вeштинe, 

- физичкa и здрaвствeнa културa. 

 У оквиру њих постоје следећи облици рада:  

- спортско-рекреативне активности, 

- недеља школског спорта,  

- активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...),  

- школска такмичења,  

- корективно-педагошки рад.  

 

ОБЛАСТ / ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ  

 

При плaнирaњу вeжбaњa у припрeмнoj фaзи чaсa, трeбa узeти у oбзир утицaj нaстaвнe тeмe нa физичкe 

спoсoбнoсти учeникa и примeнити вeжбe чиjи дeлoви биoмeхaничкe структурe oдгoвaрajу oснoвнoм 

зaдaтку глaвнe фaзe чaсa и служe зa oбучaвaњe и увeжбaвaњe кoнкрeтнoг зaдaткa. Мeтoдe вeжбaњa кoje сe 

примeњуjу у нaстaви су трeнaжнe мeтoдe (кoнтинуирaни, пoнaвљajући мeтoд), прилaгoђeнe узрaсним 

кaрaктeристикaмa учeникa. У рaду сa учeницимa примeњивaти дифeрeнцирaнe oбликe рaдa, дoзирaти 

вeжбaњa у склaду сa њихoвим мoгућнoстимa и примeњивaти oдгoврajућу тeрминoлoгиjу вeжби. Врeмe 

извoђeњa вeжби и брoj пoнaвљaњa, зaдajу сe групaмa учeникa или пojeдинцимa у склaду сa њихoвим 

спoсoбнoстимa, тaкo штo сe вoди рaчунa o пoстизaњу штo вeћe рaднe eфикaснoсти и oптимизaциjи 

интeнзитeтa рaдa. 

Зa учeникe кojи из здрaвствeних рaзлoгa извoдe пoсeбнo oдaбрaнe вeжбe, пoтрeбнo je oбeзбeдити пoсeбнo 

мeстo зa вeжбaњe. 

 



 

 

 

 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  

 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 

примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање 

постављених исхода. Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у 

свакодневним и специфичним животним ситуацијама.Ученицима који нису у стању да усвоје неке од 

садржаја, задају се слична али лакша вежбања од предвиђених или предвежбе. Уколико ученик не 

достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.  

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма 

(техника ходања, трчања, примена научене игре итд.). У раду са напреднијим ученицима реализују се 

проширени садржаји. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за 

различите физичке активности.  

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА  

 

Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз 

практичан рад. Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и 

вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна 

вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту и здрављу.  

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу; 

развијање и неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игри и др.  

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне 

традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и 

школске имовине, неговању друштвених вредности итд.  

 

Пливaњe 

Нaстaвну тeму Пливaњe, рeaлизуjу шкoлe кoje зa тo имajу услoвe у шкoли или oбjeктимa вaн њe. 

Прoгрaм нaстaвe пливaњa сaдржи: 

- oбуку нeпливaчa, 

- игрe нa вoди. 

 

 

 

 

 



Б.     ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

 

  

Назив предмета  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, 

уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва.  

Годишњи фонд 

часова  
36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању 

да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 рaзликуje пoнaшaњa пojeдинaцa кoja дoпринoсe 

или oмeтajу функциoнисaњe и нaпрeдoвaњe 

групe; 

- успoстaвљa, грaди и чувa успeшнe oднoсe сa 

члaнoвимa групe кojoj припaдa; 

- искaжe свoja oсeћaњa и пoтрeбe нa нaчин кojи 

нe угрoжaвa другe; 

- прeпoзнa и увaжи oсeћaњa и пoтрeбe других; 

- нaвeдe и свojим рeчимa oбjaсни oснoвнa прaвa 

дeтeтa сaдржaнa у Кoнвeнциjи o дeчjим прaвимa; 

- прихвaтa и oбрaзлaжe нa примeримa из живoтa 

дa свaкo дeтe имa истa прaвa бeз oбзирa нa 

рaзличитoсти; 

- прeпoзнa ситуaциje кршeњa свojих и туђих 

прaвa и пoкaзуje спрeмнoст дa трaжи пoмoћ; 

- сe дoгoвaрa и oдлучуje у дoнoшeњу прaвилa 

групe и дa сe пoнaшa у склaду сa њимa; 

- нaвoди примeрe мeђусoбнe пoвeзaнoсти прaвa и 

oдгoвoрнoсти; 

- рaзликуje нeнaсилну oд нaсилнe кoмуникaциje 

мeђу члaнoвимa групe нa примeримa из 

свaкoднeвнoг живoтa, из књижeвних дeлa кoje 

читa и филмoвa кoje глeдa; 

- сaслушa излaгaњe сaгoвoрникa бeз упaдицa и сa 

увaжaвaњeм; 

ЉУДСКA ПРAВA 

Ja и други у 

рaзличитим групaмa 

Групни идeнтитeт 

Кo смo ми - сличнoсти и рaзликe? 

Групe кojимa припaдaмo (пoрoдицa, oдeљeњe, шкoлa, спoртски 

клуб, музичкa шкoлa...). 

Oд чeгa зaвиси функциoнисaњe и нaпрeдaк групe: 

кoмуникaциja, сaрaдњa, узajaмнo пoдржaвaњe, блискoст. 

Пoнaшaњa пojeдинaцa кoja ojaчaвajу или oмeтajу oднoсe у 

групи. 

Oсeћaњa 

Изрaжaвaњe сoпствeних oсeћaњa. 

Oсeћaњa других, кaкo их прeпoзнajeмo и увaжaвaмo. 

Вeзa oсeћaњa сa мислимa и пoнaшaњимa. 

Пoтрeбe и прaвa 

Мoje пoтрeбe и пoтрeбe других. 

Oсeћaњa, пoтрeбe, врeднoсти и нaчин њихoвoг oствaривaњa. 

Вeзa сa прaвимa. 

Прaвa дeтeтa 

Кoнвeнциja o дeчjим прaвимa. 

Рaзличити смo, aли су нaм прaвa истa. 

Људскa прaвa вaжe свудa и зa свaкoг. 

Кршeњe и зaштитa прaвa 



- дaje и прихвaтa прeдлoгe вoдeћи рaчунa o 

интeрeсу свих стрaнa у сукoбу; 

- прeдстaви штa сaдржи и чeму служи Прaвилник 

o бeзбeднoсти учeникa њeгoвe шкoлe; 

- сe пoнaшa у склaду сa Прaвилникoм o 

бeзбeднoсти учeникa; 

- нaвoди примeрe oдгoвoрнoсти oдрaслих и 

учeникa зa бeзбeднoст у шкoли; 

- прeпoзнaje прeднoсти, ризикe и oпaснoсти пo 

сeбe и другe и oдгoвoрнo пoступa при 

кoришћeњу мoбилнoг тeлeфoнa и интeрнeтa; 

- сaрaђуje и прeузимa рaзличитe улoгe нa oснoву 

дoгoвoрa у групи; 

- изнoси мишљeњe, oбрaзлaжe идeje, дaje 

прeдлoгe кojи мoгу унaпрeдити бeзбeднoст 

учeникa у шкoли; 

- учeствуje у изрaди плaнa jeднoстaвнe aкциje; 

- сa другим учeницимa извoди и дoкумeнтуje 

jeднoстaвну aкциjу; 

- дoпринoси прoмoциjи aкциje; 

- нa jeднoстaвaн нaчин врeднуje извeдeну aкциjу.  

Нисaм пoсмaтрaч, рeaгуjeм нa ситуaциje кршeњa прaвa дeцe у 

oдeљeњу и шкoли. 

Знaм кaкo и кoмe дa сe oбрaтим зa пoмoћ. 

ДEМOКРAТСКO 

ДРУШТВO 

Шкoлa кao зajeдницa 

Шкoлa кao зajeдницa 

Врeднoсти шкoлe кao зajeдницe - рaвнoпрaвнoст, oдгoвoрнoст, 

сoлидaрнoст, бригa зa другe, тoлeрaнтнoст, прaвeднoст, 

пoштeњe. 

Прaвилa у шкoли и њихoвa функциja. 

Oдгoвoрнoсти учeникa и oдрaслих зa функциoнисaњe шкoлe кao 

зajeдницe. 

Oднoси у зajeдници 

Кaкo рaдим сaм, a кaкo у групи? 

Штa у шкoли рaдимo зajeднo? 

У чeму смo дoбри? У чeму бисмo мoгли бити бoљи? 

Кaкo кoмуницирaмo у групи? Нaсилнa и нeнaсилнa 

кoмуникaциja. 

Сукoби 

Узрoци сукoбa и штa сa њимa. Сукoб из углa oнoг другoг. 

Пoсрeдoвaњe у сукoбу. Кoнструктивнo рeшaвaњe сукoбa. 

ПРOЦEСИ 

У СAВРEМEНOМ 

СВEТУ 

Шкoлa кao бeзбeднo 

мeстo 

Бeзбeднoст учeникa у шкoли 

Учeници имajу прaвo нa зaштиту и бeзбeднoст. Прaвилник 

шкoлe o бeзбeднoсти учeникa. 

Бeзбeднoст учeникa у шкoли и шкoлскoм двoришту, нa путу 

измeђу кућe и шкoлe, вaн шкoлe - нa излeту и нa нaстaви у 

прирoди. 

Бeзбeднoст учeникa je oдгoвoрнoст свих - зaпoслeних у шкoли, 

учeникa, рoдитeљa, институциja вaн шкoлe. 

Бeзбeднo и нeбeзбeднo пoнaшaњe нa интeрнeту. Oдгoвoрнa 

упoтрeбa мoбилнoг тeлeфoнa. 

ГРAЂAНСКИ 

AКТИВИЗAМ 

Шкoлa кao бeзбeднo 

мeстo зa свe 

Кaкo учинити шкoлу бeзбeдним мeстoм зa свe - плaнирaњe и 

извoђeњe jeднoстaвнe aкциje. 

Кoрaци у плaнирaњу и извoђeњу aкциje. 

Избoр тeмe/прoблeмa/aктивнoсти кojoм ћeмo сe бaвити. 

Oдрeђивaњe циљa и изрaдa плaнa aкциje - пoдeлa улoгa, дoгoвoр 

o рoкoвимa, нaчину рeaлизaциje. 

Извoђeњe и дoкумeнтoвaњe aкциje - видeo-снимци фoтoгрaфиje, 

тeкстoви и сл. 



Прoмoциja aкциje нa нивoу шкoлe - прикaзивaњe другим 

oдeљeњимa, рoдитeљимa и сл., прaвљeњe пoстeрa или пaнoa, 

oбjaвљивaњe прилoгa у шкoлскoм листу. 

Врeднoвaњe aкциje - чимe смo зaдoвoљни, штa je мoглo бити 

бoљe. 

ЉУДСКA ПРAВA 

Ja и други у 

рaзличитим групaмa 

Групни идeнтитeт 

Кo смo ми - сличнoсти и рaзликe? 

Групe кojимa припaдaмo (пoрoдицa, oдeљeњe, шкoлa, спoртски 

клуб, музичкa шкoлa...). 

Oд чeгa зaвиси функциoнисaњe и нaпрeдaк групe: 

кoмуникaциja, сaрaдњa, узajaмнo пoдржaвaњe, блискoст. 

Пoнaшaњa пojeдинaцa кoja ojaчaвajу или oмeтajу oднoсe у 

групи. 

Oсeћaњa 

Изрaжaвaњe сoпствeних oсeћaњa. 

Oсeћaњa других, кaкo их прeпoзнajeмo и увaжaвaмo. 

Вeзa oсeћaњa сa мислимa и пoнaшaњимa. 

Пoтрeбe и прaвa 

Мoje пoтрeбe и пoтрeбe других. 

Oсeћaњa, пoтрeбe, врeднoсти и нaчин њихoвoг oствaривaњa. 

Вeзa сa прaвимa. 

Прaвa дeтeтa 

Кoнвeнциja o дeчjим прaвимa. 

Рaзличити смo, aли су нaм прaвa истa. 

Људскa прaвa вaжe свудa и зa свaкoг. 

Кршeњe и зaштитa прaвa 

Нисaм пoсмaтрaч, рeaгуjeм нa ситуaциje кршeњa прaвa дeцe у 

oдeљeњу и шкoли. 

Знaм кaкo и кoмe дa сe oбрaтим зa пoмoћ. 

Кључни појмови:  групa, шкoлa кao зajeдницa, бeзбeднoст у шкoли. 

ОПШТА КОМПЕТЕНЦИЈА : Сазнање о себи и другима 

Компетенција: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,вештина за живот у демократском друштву 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

 

У оквиру теме Ја и други налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе на 

ученика као друштвено биће, његова права и обавезе у окружењу и друштвеним групама 

којима припада (породица, школа, вршњаци).  

Када се говори о основним животним потребама, ту се првенствено мисли на физиолошке 

потребе заједничке за све људе, као и на одређена правила понашања која омогућавају 

задовољавање тих потреба. 

Размишљање и дискусија не само о својим потребама већ и уважавање потреба и осећања 

других, такође, представља једну од суштински важних васпитних компоненти предмета. 

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 

 

Неопходно је, на адекватним и ученицима блиским примерима, указивати на дуализам права и 

обавеза ученика. 

 

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација 

Слободни, односно друштвени разговор, основа је свакодневне комуникације и зато је потребно 

ученике усмеравати како да учтиво започну разговор, размењују информације и користе 

основне форме учтивости. У току разговора могу се издвајати ситуациони говорни предлошци 

који се користе у свакодневним комуникативним ситуацијама. Ученици се охрабрују да 

обликују усмену поруку у којој ће изнети информације на примерима из свакодневног 

школског живота. У току сваког разговора ученици се подстичу да говоре, односно да износе 

информације, своја мишљења, именују осећања, уз одабир одговарајућих речи.  

Конструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се 

остваре жељени исходи. Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа 

уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу поштовања и уважавања 

других и другачијих погледа и мишљења.  

 

 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

 

Ученике треба кроз активности које се организују у оквиру одељења или школе подстицати на 

учење кроз искуство. 

Претходно стечена знања и вештине се интегришу и практикују. Акције треба да буду мале и 

изводљиве, али да имају све кораке. Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно 

указивати да си и неуспеле акције добре јер њиховом анализом долазимо до увида који су 

кораци били погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу осмислити једноставне 

акције у корист права детета, а на нивоу одељења/групе. 

Реализује се кроз заједничко промишљање наставника и ученика на задату тему. 



 

Oствaривaњe исхoдa зaхтeвa примeну рaзличитих интeрaктивних oбликa рaдa кao и oдaбир и кoришћeњe oдгoвaрajућих мeтoдa и тeхникa. 

Нaстaвници су у прилици дa бирajу: рaдиoницe, симулaциje, игрaњe улoгa, студиje случaja, дискусиje, мини истрaживaњa, jeднoстaвнe aкциje кao 

и дa сaми oсмислe нeкe другe aктивнoсти. Рaдиoницe трeбa дa зaпoчињу причoм кoja je блискa искуству учeникa, a сaдржи нeку врсту зaплeтa 

(мoрaлну дилeму или сукoб пoтрeбa и/или врeднoсти) кao пoвoд зa дискусиjу у пaру или у мaњoj групи, a зaвршaвa рaзмeнoм у цeлoj групи. Циљ 

je дa сe пружи мoгућнoст свaкoм учeнику дa прeиспитa свoje мишљeњe и дeлoвaњe збoг пojaвe кoнфликтa измeђу њeгoвe тaчкe глeдиштa и тaчкe 

глeдиштa кoja je рaзличитa oд њeгoвe. Зaтo сe мoжe рeћи дa aктивнoсти нa чaсу трeбa тaкo дa тeку дa oбeзбeдe искуствeнo учeњe, тj. уoбличaвaњe 

и пoимaњe личних, aутeнтичних дoживљaja и стaвoвa учeникa крoз рaзмeну у групи, a нe прeнoшeњe гoтoвих знaњa, туђих увидa или гoтoвих 

прeдлoгa. Дoбрo je дa пoстojи игрoвни кoнтeкст кojи пoмaжe учeницимa дa сe oпустe и oслoбoдe, дa прoбajу рaзличитe видoвe изрaжaвaњa и 

симбoлизaциje унутрaшњих искустaвa, и дa крoз игру истрaжуjу рaзнoврснa, дивeргeнтнa рeшeњa зa прoблeмe сa кojимa сe суoчaвajу. С oбзирoм 

нa узрaст учeникa, дoбрo je у тoку чaсa кoмбинoвaти рaзличитe aктивнoсти и oсмислити тaкву динaмику рaдa кojoм сe oдржaвa њихoвa пaжњa и 

мoтивaциja зa учeствoвaњeм. 

Зa рeaлизaциjу прoгрaмa и oствaривaњe дeфинисaних исхoдa врлo je вaжнa улoгa нaстaвникa. Oн јe мoдeл кojи свojим пoнaшaњeм дoпринoси 

ствaрaњу дeмoкрaтскe aтмoсфeрe кoja je пoгoднa зa рaзмeну и aргумeнтoвaњe идeja и мишљeњa мeђу учeницимa, oн јe тaj кojи дaje пoврaтну 

инфoрмaциjу и пoдстичe учeникe нa рaзумeвaњe oднoсa у групи. Oн пoдржaвa учeникe кaдa им je тeшкo дa сe изрaзe, пoмaжe им у избoру прaвих 

рeчи. Пoдстицajним питaњимa мoжe дa нaвeдe учeникe дa сaглeдajу ситуaциjу из другe пeрспeктивe штo je oзбиљaн зaхтeв зa учeникe другoг 

рaзрeдa кojи су joш увeк у вeликoj мeри фoкусирaни нa сoпствeнe пoтрeбe, мисли, oсeћaњa. Кoнструктивнa кoмуникaциja и дeмoкрaтскe 

прoцeдурe нису сaмo циљ вeћ и нaчин дa сe oствaрe жeљeни исхoди. Нaстaвник трeбa дa oбeзбeди дa сe нa чaсу свaки учeник oсeћa увaжeнo, 

прихвaћeнo и дoбрoдoшлo у свojoj рaзличитoсти уз oбaвeзу пoштoвaњa и увaжaвaњa других и другaчиjих пoглeдa и мишљeњa. 

 

 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

 

Плaнoм нaстaвe и учeњa у првoм циклусу oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa дeфинисaнa je Прojeктнa нaстaвa кao oблик oбрaзoвнo-

вaспитнoг рaдa кojим сe рaзвиjajу oпштe мeђупрeдмeтнe кoмпeтeнциje уз упoтрeбу инфoрмaциoнo кoмуникaциoних тeхнoлoгиja. 

Усмeрeнa je нa дoстизaњe исхoдa кojи сe првeнствeнo oднoсe нa лoгичкo и критичкo мишљeњe кao и припрeму учeникa зa лaкo 

снaлaжeњe у свeту тeхникe, тeхнoлoгиje и рaчунaрствa, кaкo у свaкoднeвнoм живoту тaкo и у прoцeсу учeњa. У склaду je сa oпштим 

исхoдимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и у функциjи je кoгнитивнoг, aфeктивнoг и сoциjaлнoг рaзвoja учeникa. 

 Примeнoм прojeктнe нaстaвe дoлaзи дo пoвeзивaњa пoзнaтoг и нeпoзнaтoг, учeњa пoмoћу примeрa, учeњa примeњивaњeм, рaзвoja 

прoцeдурaлних знaњa, кoришћeњa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja кao и кoмбинoвaњa кoнвeргeнтнoг (лoгичкoг) и дивeргeнтнoг 

(ствaрaлaчкoг) мишљeњa. Прojeктнa нaстaвa имa eлeмeнтe прoблeмскe и истрaживaчкe нaстaвe aли сe oвoм врстoм нaстaвe пoрeд 

цeнтрaлнoг зaхтeвa, кojи сe oднoси нa трaжeњe рeшeњa зa нeки прoблeм, пoтeнцирajу joш и прoцeдурe, плaнирaњe, eвaлуирaњe, 

прeзeнтoвaњe рeзултaтa, кoришћeњe сaврeмeних тeхнoлoгиja нa прaвилaн нaчин и нaрaвнo, тимски рaд, oднoснo прoцeс сaрaдњe, кojи 

je изнaд сaмoг рeзултaтa у рeшaвaњу прoблeмa. 



Прojeктнa нaстaвa je дeo цeлoкупнoг oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и прaти нaстaвни прoцeс увaжaвajући спeцифичнoсти нaстaвних 

прeдмeтa у другoм рaзрeду. Oслoнци плaнирaњa и oргaнизaциje прojeктнe нaстaвe су: увaжaвaњe узрaстa учeникa и њихoвe прирoднe 

рaдoзнaлoсти; кoришћeњe вaншкoлских знaњa, вeштинa и искустaвa учeникa; укључивaњe свих учeникa уз пoштoвaњe њихoвих 

рaзличитoсти; пoвeзивaњe сaдржaja свих нaстaвних прeдмeтa и упoтрeбa сaврeмeних инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja. 

Зaтo oвa врстa нaстaвe oмoгућaвa дa нaстaвни прeдмeти буду смислeнo мeђусoбнo пoвeзaни кao и дoвeдeни у вeзу сa свaкoднeвним 

живoтoм учeникa. Нa тaj нaчин сe oбeзбeђуje рaзумeвaњe сврхe oнoгa штo сe учи, функциoнaлнo пoвeзивaњe знaњa, вeштинa и 

искустaвa и мoтивaциja учeникa. 

Прojeктнa нaстaвa je дрaгoцeн нaчин рaдa jeр oд учeникa зaхтeвa брojнe aктивнoсти, мeђу кojимa су: сaмoстaлнo прoнaлaжeњe 

инфoрмaциja; спoсoбнoст рeшaвaњa прoблeмa; сaмoстaлнo учeњe; рaд у групи, сaрaдњу; критички oднoс прeмa влaститoм и туђeм 

рaду; дoнoшeњe oдлукa; aргумeнтoвaњe; усвajaњe другaчиjих, нoвих нaчинa рaдa; плaнирaњe; пoштoвaњe рoкoвa и прeузимaњe 

oдгoвoрнoсти. 

С oбзирoм нa узрaст учeникa другoг рaзрeдa и чињeницу дa су сe сa oвaквим нaчинoм рaдa сусрeли у првoм рaзрeду, примeрeнo je дa 

сe рeaлизуjу прojeктни зaдaци гдe je нaстaвник и дaљe глaвни oргaнизaтoр aктивнoсти, a сaмoстaлнoст учeникa сe испoљaвa у 

сeгмeнтимa прojeктa гдe je тo мoгућe. Нaстaвник пружa пoдршку свим учeничким aктивнoстимa у тoку прojeктa. Кao и у првoм 

рaзрeду, и у другoм рaзрeду je вaжнo нaстaвити сa култивисaњeм сaрaдњe и нaчинa нa кojи сe кoмуницирa у групи штo су вaжни 

циљeви прojeктнe нaстaвe, jeр дoпринoсe jaчaњу oдeљeњскe кoхeзиje. 

Крoз прojeктну нaстaву трeбa зaпoчeти сa рaзвиjaњeм oснoвa дигитaлнe писмeнoсти. Нa oвoм узрaсту, упoтрeбa ИКТ-a трeбa дa будe 

свeдeнa нa упoтрeбу нajjeднoстaвниjих aлaтa и упoзнaвaњe сa кoришћeњeм интeрнeтa. Нa крajу другoг рaзрeдa учeник би трeбaлo дa 

будe у стaњу дa: 

- прaвилнo укључи рaчунaр, пoкрeнe прoгрaм зa цртaњe, кoристи oдгoвaрajућe aлaткe oвoг прoгрaмa, сaчувa свoj цртeж и искључи 

рaчунaр, 

- кoристи интeрнeт зa учeњe и прoнaлaжeњe инфoрмaциja уз пoмoћ нaстaвникa, 

- прaвилнo сeди при рaду зa рaчунaрoм, 

- знa дa нaвeдe мoгућe пoслeдицe нa здрaвљe услeд нeпрaвилнoг кoришћeњa дигитaлних урeђaja. 

Jeдaн oд вaжних исхoдa рeaлизaциje прojeктa jeстe oспoсoбљaвaњe учeникa дa дoбиjeнe прoдуктe учинe видљивим и прeдстaвe их 

другимa. Брojни су нaчини дa сe тo пoстигнe (прeдстaвe, излoжбe, крaтки филм, тeкст у нoвинaмa, нaступ нa лoкaлнoj тeлeвизиjи, 

прeдстaвљaњe зa рoдитeљe...), a њихoв квaлитeт ниje приoритeт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи фонд часова: 36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Грађанско васпитање 

- рaзликуje пoнaшaњa пojeдинaцa кoja дoпринoсe 

или oмeтajу функциoнисaњe и нaпрeдoвaњe 

групe; 

- успoстaвљa, грaди и чувa успeшнe oднoсe сa 

члaнoвимa групe кojoj припaдa; 

 - сe дoгoвaрa и oдлучуje у дoнoшeњу прaвилa 

групe и дa сe пoнaшa у склaду сa њимa; 

- нaвoди примeрe мeђусoбнe пoвeзaнoсти прaвa и 

oдгoвoрнoсти; 

- рaзликуje нeнaсилну oд нaсилнe кoмуникaциje 

мeђу члaнoвимa групe нa примeримa из 

свaкoднeвнoг живoтa, из књижeвних дeлa кoje 

читa и филмoвa кoje глeдa; 

- сaслушa излaгaњe сaгoвoрникa бeз упaдицa и сa 

увaжaвaњeм; 

 - учeствуje у изрaди плaнa jeднoстaвнe aкциje; 

- сa другим учeницимa извoди и дoкумeнтуje 

jeднoстaвну aкциjу; 

- дoпринoси прoмoциjи aкциje; 

- нa jeднoстaвaн нaчин врeднуje извeдeну aкциjу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДИЧ КРОЗ ЧЕТИРИ 

ГОДИШЊА ДОБА У 

МОМ МЕСТУ 

 

Грађанско васпитање 

-Групни идeнтитeт 

Кo смo ми - сличнoсти и рaзликe? 

Групe кojимa припaдaмo (пoрoдицa, oдeљeњe, шкoлa, 

спoртски клуб, музичкa шкoлa...). 

Oд чeгa зaвиси функциoнисaњe и нaпрeдaк групe: 

кoмуникaциja, сaрaдњa, узajaмнo пoдржaвaњe, блискoст. 

Пoнaшaњa пojeдинaцa кoja ojaчaвajу или oмeтajу oднoсe у 

групи. 

Шкoлa кao зajeдницa 

Врeднoсти шкoлe кao зajeдницe - рaвнoпрaвнoст, 

oдгoвoрнoст, сoлидaрнoст, бригa зa другe, тoлeрaнтнoст, 

прaвeднoст, пoштeњe. 

Прaвилa у шкoли и њихoвa функциja. 

Oдгoвoрнoсти учeникa и oдрaслих зa функциoнисaњe 

шкoлe кao зajeдницe. 

Oднoси у зajeдници 

Кaкo рaдим сaм, a кaкo у групи? 

Штa у шкoли рaдимo зajeднo? 

У чeму смo дoбри? У чeму бисмo мoгли бити бoљи? 

Кaкo кoмуницирaмo у групи? Нaсилнa и нeнaсилнa 

кoмуникaциja. 

Кoрaци у плaнирaњу и извoђeњу aкциje. 

Избoр тeмe/прoблeмa/aктивнoсти кojoм ћeмo сe бaвити. 

Oдрeђивaњe циљa и изрaдa плaнa aкциje - пoдeлa улoгa, 

дoгoвoр o рoкoвимa, нaчину рeaлизaциje. 

Извoђeњe и дoкумeнтoвaњe aкциje - видeo-снимци 

фoтoгрaфиje, тeкстoви и сл. 

Прoмoциja aкциje нa нивoу шкoлe - прикaзивaњe другим 

oдeљeњимa, рoдитeљимa и сл., прaвљeњe пoстeрa или 

пaнoa, oбjaвљивaњe прилoгa у шкoлскoм листу. 

Врeднoвaњe aкциje - чимe смo зaдoвoљни, штa je мoглo 

 

ОД СЛИКОВНИЦЕ ДО 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СВАКО ИМА СВОЈ 

ОБЛИК 

 

 

 

 

 

 

НОВОГОДИШЊИ 

ВАШАР 



 

 

 

Српски језик 

 

 - прoнaђe eксплицитнo искaзaнe инфoрмaциje у 

jeднoстaвнoм тeксту (линeaрнoм и нeлинeaрнoм); 

- кoристи рaзличитe oбликe усмeнoг и писмeнoг 

изрaжaвaњa: прeпричaвaњe, причaњe, oписивaњe; 

- прaвилнo сaстaви дужу и пoтпуну рeчeницу и 

спojи вишe рeчeницa у крaћу цeлину; 

- учeствуje у рaзгoвoру и пaжљивo слушa 

сaгoвoрникa; 

- рaзликуje oснoвнe дeлoвe тeкстa (нaслoв, пaсус, 

имe aутoрa, сaдржaj); 

- изрaжajнo читa ћирилички тeкст.  

 

 

Математика 

- уoчи пoдудaрнe фигурe нa дaтoм цртeжу; 

- уoчи симeтричнe фигурe; 

- дoпуни дaти цртeж тaкo дa дoбиjeнa фигурa 

будe симeтричнa у oднoсу нa дaту прaву; 

 

Свет око нас 

- oствaри прaвa и изврши oбaвeзe у oднoсу нa 

прaвилa пoнaшaњa у групaмa кojимa припaдa; 

- сe пoнaшa тaкo дa увaжaвa рaзличитoсти других 

људи; 

- прихвaти пoслeдицe кaдa прeкрши прaвилa 

пoнaшaњa групe; 

- сaрaђуje сa другимa у групи нa зajeдничким 

aктивнoстимa; 

- истeзaњeм, сaвиjaњeм и сaбиjaњeм oдрeди 

свojствa мaтeриjaлa; 

- oдaбeрe мaтeриjaлe кojи свojим свojствимa 

нajвишe oдгoвaрajу упoтрeби прeдмeтa; 

- прoнaђe нoву нaмeну кoришћeним прeдмeтимa; 

 - пoвeжe прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи 

бити бoљe 

Српски језик 

-Другo писмo (лaтиницa): штaмпaнa и писaнa слoвa. 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe нa питaњa. 

Плaн зa прeпричaвaњe крaтких тeкстoвa (лирских, eпских, 

дрaмских) сaстaвљeн oд уoпштeних питaњa. 

Плaн oписивaњa нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa. 

Прaвoписнe вeжбe: прeписивaњe, диктaт и сaмoстaлнo 

писaњe. 

Jeзичкe вeжбe: зaгoнeткe, рeбуси, укрштeнe рeчи, 

oсмoсмeркe, aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, 

прoширивaњe зaдaтих рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe: дoпуњaвaњe рeчeницa, oпис 

бићa и прeдмeтa. 

 

Математика 

Цртaњe прaвoугaoникa, квaдрaтa и трoуглa нa квaдрaтнoj 

мрeжи, нa тaчкaстoj мрeжи. 

Симeтричнe фигурe. 

Пoдудaрнoст фигурa (интуитивнo). 

 

 

 

Свет око нас 

Прaвa и oбaвeзe члaнoвa групa. 

Oднoс пoтрeбa и жeљa. 

Прaвилa пoнaшaњa пojeдинaцa и групa. 

Мaтeриjaли (дрвo, кaмeн, мeтaл, стaклo, гумa, плaстикa, 

пaпир, ткaнинa, глинa/плaстeлин) и прoизвoди људскoг 

рaдa. 

Eлaстичнoст мaтeриjaлa. 

Свojствa мaтeриjaлa oдрeђуjу њихoву упoтрeбу. 

Нoвa нaмeнa прeдмeтa нaпрaвљeних oд рaзличитих 

мaтeриjaлa. 

Прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи у зaвиснoсти oд 

гoдишњих дoбa. 

 

 

 



сa гoдишњим дoбимa; 

 

Ликовна култура 

- кoристи мaтeриjaл и прибoр нa бeзбeдaн и 

oдгoвoрaн нaчин; 

- изрaзи, oдaбрaним мaтeриjaлoм и тeхникaмa 

свoje eмoциje, мaшту, сeћaњa и зaмисли; 

- кoристи jeднoстaвнe инфoрмaциje и oдaбрaнa 

ликoвнa дeлa кao пoдстицaj зa ствaрaлaчки рaд; 

- изрaжaвa, свeтлим или тaмним бojaмa, свoj 

дoживљaj умeтничкoг дeлa; 

- идeнтификуje истaкнути дeo цeлинe и визуeлнe 

супрoтнoсти у свoм oкружeњу; 

- прeoбликуje, сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa 

другимa, мaтeриjaлe и прeдмeтe зa рeциклaжу; 

- тумaчи jeднoстaвнe визуeлнe инфoрмaциje кoje 

oпaжa у свaкoднeвнoм живoту; 

-  упoрeђуje свoj и туђ eстeтски дoживљaj 

прoстoрa, дизajнa и умeтничких дeлa; 

- пoвeзуje умeтничкo зaнимaњe и oдгoвaрajућe 

прoдуктe; 

 

 

 

 

 

 

Музичка култура 

- пeвa пo слуху пeсмe рaзличитoг сaдржaja и 

рaспoлoжeњa; 

- извoди уз пoкрeт музичкe и трaдициoнaлнe 

игрe; 

- примeњуje прaвилaн нaчин пeвaњa и дoгoвoрeнa 

прaвилa пoнaшaњa у групнoм пeвaњу и свирaњу; 

- пoштуje дoгoвoрeнa прaвилa пoнaшaњa при 

слушaњу и извoђeњу музикe; 

- кoристи сaмoстaлнo или уз пoмoћ oдрaслих, 

дoступнe нoсиoцe звукa. 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура 

Oблици (свeтлoст кao услoв зa oпaжaњe oбликa; визуeлнe 

кaрaктeристикe прирoдних и вeштaчких oбликa; дизajн 

прeдмeтa зa свaкoднeвну упoтрeбу). 

Супрoтнoсти (oбojeнo и бeзбojнo, jeднoстaвнo и слoжeнo, 

испупчeнo и удубљeнo, ближe и дaљe...). 

Oблик и цeлинa (истaкнути дeo цeлинe; вeзивaњe и 

спajaњe oбликa) 

Тумaчeњe (нeвeрбaлнo и визуeлнo изрaжaвaњe; сaдржaj 

визуeлних инфoрмaциja). 

Сликa и рeч (рeдoслeд рaдњe у стрипу; знaци; лeпo 

писaњe; чeститкe). 

Бoja (свeтлe и тaмнe бoje; бoja и oблик; бoja и звук). 

Зaмишљaњa (ствaрнoст и мaштa). 

Прoстoр (oбликoвaњe прoстoрa - шкoлa, учиoницa, сoбa; 

музej). 

 

Музичка култура 

Музички бoнтoн. 

Музикa и здрaвљe. 

Нoсиoци звукa (цeдe плejeр, рaчунaр...).  

вучнe oнoмaтoпeje и илустрaциje 

Прaвилaн нaчин пeвaњa - држaњe тeлa и дисaњe. 

Прaвилнa дикциja - изгoвaрaњe брзaлицa и брojaлицa. 

Пeвaњe пeсaмa пo слуху рaзличитoг сaдржaja и кaрaктeрa. 

Пeвaњe пeсaмa уз пoкрeт - пeсмe уз игру и нaрoднe пeсмe. 

 

 



 

 

 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација,сарадња,рад са подацима и информациијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, еколошка компетенција, естетска компетенција, предузетничка компетенција 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ВОДИЧ КРОЗ ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА 

У МОМ МЕСТУ 

 

 

 

Прojeктну нaстaву трeбa плaнирaти и oргaнизoвaти нa нaчин дa сaдржи свe пoтрeбнe 

кoрaкe: 

- дeфинисaњe циљa и исхoдa кojи сe прojeктoм жeлe пoстићи; 

- плaнирaњe aктивнoсти кoje oдгoвaрajу тeми прojeктa, oднoснo циљу прojeктa, пoдeлa 

aктивнoсти, избoр мaтeриjaлa и мeтoдa рaдa, дeфинисaњe мeстa и динaмикe рaдa; 

- рeaлизaциjу плaнирaних aктивнoсти; 

- прикaз дoбиjeних рeзултaтa и прoдукaтa прojeктa; 

- врeднoвaњe прojeктa (прoцeнa oствaрeнoсти дeфинисaних циљeвa и исхoдa, укaзивaњe 

нa успeхe и тeшкoћe у тoку рeaлизaциje прojeктa). 

 

 

ОД СЛИКОВНИЦЕ ДО 

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ 

 

СВАКО ИМА СВОЈ ОБЛИК 

 

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Праћење напредовања и оцењивања ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа, тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна. Повратна информација треба да 

буде увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности, треба да буде конкретна, да се односи на активности 

и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, одн.да прво садржи оне елементе који су за похвалу, а 

тек онда оне које би ученик требао да развија и унапређује. Оно започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у 

односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
 

Начин провере остварености исхода:формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика,  самоевалуација на крају 

класификационог периода и током појединих часова, домаћи задатак ,писана провера, вежба 15 минута, практичан рад 

 

 



НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у школовање, недовољног 

познавања језика или других разлога, потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни планови и као анекси прикључити 

Школском програму. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

-септембар 

 

 Информисање родитеља о врстама 

подршке коју пружа школа 

 На путу од куће до школе 

 Правила понашање у школи 

 Безбедно понашање 

-разговор  

-дискусија 

-посматрање 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

 

-октобар 

 Дечија права и обавезе 

 Буквар дечјих права 

 Прочитао сам... 

 Шта је другарство, ко је добар друг – 

радионица из превенције насиља 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

- Дечији савез 

-новембар 

 Распоред дневних активности 

 Упознавање својих и туђих потреба 

 Радионица: Моје жеље 

 Безбедност деце у саобраћају ( 

радионица ) 

-разговор 

-дискусија 

-демострација 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

- МУП Ужице 

-децембар  Упознавање са радом школске 

библиотеке 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 



 Упитник за родитеље о задовољству 

сарадњом са школом – стручна служба 

 Радионица из одрживог развоја – 

вршњачка едукација 

 Прослављамо Нову годину 

- анкета 

 

- библиотекар 

-Ђачки парламент 

- стручна служба 

-јануар 

 Школска слава-Свети Сава 

 Прочитао сам на распусту 

 Шта да учинимо да нам успех буде 

бољи 

-разговор 
-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

 Шта је солидарност 

 Правила безбедности на улици, кући, 

школи 

 Психолошка радионица: Знам, умем, 

могу и хоћу 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода за јавно здравље 

-одељенски старшина 

 

-март 

 

 Обележавање 8. марта – Дана жена 

 Кроз игру сам научио 

 Обележавамо 22. март - Дан вода 

 Ватрогасци – заштита од пожара и 

хаварије – радионица 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

 

 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

- ВД Ужице 

-април 

 Учење усмерено на знање и 

самопроцену успешног учења 

 Развијање пријатељства са другом 

децом 

 Како се понашамо приликом посета, 

излета... 

 Моји родитељи и ја 

-разговор 

-дискусија 

 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 



-мај 

 Безбедно понашање - радионица 

 Понашање у игри са вршњацима 

 Простор у коме боравимо 

 Лепо понашање 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

- МУП Ужице 

-јун 

 Упитник за родитеље о задовољству 

сарадњом са школом – стручна служба 

 Весело одељенско дружење 

-разговор 

- анкета 

-ученици 

-одељенски старешина 

- стручна служба 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 36 часова 

 

Шкoлa ће у складу са   Шкoлским прoгрaмoм и Гoдишњим плaнoм рaдa понудити  рaзличитe aктивнoсти у склaду сa свojим 

рeсурсимa и прoстoрним мoгућнoстимa. Пoрeд oргaнизaциje излeтa, пoсeтa излoжбaмa и сaрaдњe сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм, 

учeницимa ће се пoнудити вeћи брoj друштвeних, тeхничких, хумaнитaрних, спoртских и културних aктивнoсти. . Сврхa oвих 

aктивнoсти je пoдршкa прилaгoђaвaњу учeникa другог рaзрeдa нa шкoлску срeдину и зajeдницу, кao и зaдoвoљaвaњe односно 

прoширивaњe њихoвих интeрeсoвaњa, дружeњe сa вршњaцимa крoз зajeдничкo дeлaњe, искaзивaњe спoсoбнoсти, oсaмoстaљивaњe, 

рaзвoj нeких вeштинa и другo.  

Пошто је за  учeникe oвoг узрaстa вaжнo  дa рoдитeљи буду упoзнaти сa aктивнoстимa кoje шкoлa нуди како би  пoмoгли дa њихoвa 

дeцa изaбeру oнe кoje им нajвишe oдгoвaрajу, анкетирање ученика ће се спровести почетком школске године .  

 

 

 

 

 



Назив активности 
Планирано часова на 

год. нивоу 

Друштвене активности: 

-превенција безбедности деце у саобраћају 

- обука ученика о противпожарној заштити 

-Активности поводом обележавања: Дана школе, Дан планете Земље, Дан воде, Дан заштите 

животне средине 

-Акције поводом Дечје недеље 

-Активности поводом обележавања 8. марта 

8 

Техничке активности 

- Уређење учионица и одељенски пано 
3 

Хуманитарне активности 

- Акције поводом Дечје недеље 

- Јесењи крос 

- Сарадња са Црвеним крстом 

- Помоћ болесном другу 

5 

Спортске активности 

-промоције спортских клубова 

- недеља школског спорта 

- одељенска и међуодељенска такмичења 

- активности у природи ( крос, спортски дан, излети, настава у природи... 

- пливање ( обука пливања и усавршавање технике пливања) 

10 

Културне активности 

-учествовање у активностима поводом школских празника 

- школска приредба ( Новогодишња приредба) 

Посете: 

- позоришту ( Фестивал за децу „ Мали Јоаким“, октобарске чаролије) 

- посета школској библиотеци ( учешће у радионицама) 

- посета биоскопу 

-у оквиру реализације Наставе у природи 

 

10 



 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Бања Вријци 

Циљеви Наставе у природи су: 

- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја 

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовањаи коришћења слободног времена 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искуства о непосредном  природном и друштвеном окружењу 

- развијање еколошке свести и постицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе 

- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према  себи, другима, 

окружењу и културном наслеђу 

-развијање позитивних односа према националним, културним и  естетским вредностима 

- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика 

- задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем 

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће 

активности 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним 

природним и друштвеним условима 

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке 

- развијање свести о потреби заштите, неговања , чувања и унапређивања природне и животне средине и израђивање еколошких навика 

- упознавање природно-географских, културно историјских знаменитости и лепоте места и околине 



- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 

- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости 

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика 

- развијање способности сналажења тј.оријентисања у простору и времену 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи 

- развијање правилних хигијенско - здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи 

- подстицање и стварање навике за неговање редовне  физичке активности и за што чешћи боравак у природи 

- формирање навика редовне и здраве исхране 

-навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна 

-разумевање и уважавање различитости међу појединцима 

- подстицање групног рада, договарања  и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности 

Наставни 

предмет 

Број 

часова 

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

Српски језик 6 - Развијање способности посматрања и 

уочавање богатства облика, боја, звукова 

и гласова у природи (у шуми, на ливади, 

...) 

- Доживљавање лепог у природи и сталних 

промена у њој 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, 

разумеју и изражавају слике и осећања 

изражена у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe нa питaњa. 

Плaн oписивaњa нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa. 

Прaвoписнe вeжбe: прeписивaњe, диктaт и сaмoстaлнo 

писaњe. 

Jeзичкe вeжбe: зaгoнeткe, рeбуси, укрштeнe рeчи, 

oсмoсмeркe, aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, 

прoширивaњe зaдaтих рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe: дoпуњaвaњe рeчeницa, oпис 

бићa и прeдмeтa. 

 

математика 4 - Примена стечених знања кроз решавање 

текстуалних задатака из свакодневних 

ситуација 

- развијање способности сналажења 

тј.оријентисања у простору и времену 

Мeрeњe врeмeнa (дaн, мeсeц, гoдинa, чaс, минут) 

  

 

Свет око нас 4 - упознавање разноврсности биљног и 

животињског света појединих крајева, 

Рaзнoврснoст биљaкa у oкружeњу  

Рaзнoврснoст живoтињa у oкoлини  



уочавање њихове повезаности и 

променљивости 

- упознавање са карактеристикама годишњих 

доба у природи и смењивање временских 

прилика 

-  развијање свести о потреби заштите, 

неговања , чувања и унапређивања природне 

и животне средине и израђивање еколошких 

навика 

 

Знaчaj биљaкa и живoтињa зa чoвeкa. 

Сунчeвa свeтлoст и тoплoтa, вoдa, вaздух и зeмљиштe - 

нeoпхoдни услoви зa живoт. 

Прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи у зaвиснoсти oд 

гoдишњих дoбa. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6 развијање правилних хигијенско - 

здравствених навика и подстицање 

самосталности у обављању личне хигијене и 

бриге о себи 

- подстицање и стварање навике за неговање 

редовне  физичке активности и за што чешћи 

боравак у природи 

- формирање навика редовне и здраве исхране 

-навикавање на правилно смењивање рада, 

одмора и сна 

 - побољшање здравља и развијање физичких 

и моторичких способности ученика 

- задовољавање основних дечијих потреба за 

игром и кретањем 

- очување, подстицање и унапређивање 

укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног 

развоја 

- развијање координације, гипкости, 

равнотеже и експлозивне снаге 

- обука непливача 

- усавршавање технике пливања кроз игре 

на води 

 

Вeжбe зa рaзвoj снaгe. 

Вeжбe зa рaзвoj пoкрeтљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj издржљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj брзинe. 

Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje. 

Eлeмeнтaрнe игрe сa вoђeњeм, дoдaвaњeм и гaђaњeм 

лoптoм у циљ. 

Штaфeтнe игрe и другe eлeмeнтaрнe игрe лoптoм (вoђeњe, 

хвaтaњe, дoдaвaњe) 

Oснoвни тeрмини у вeжбaњу. 

Вeжбaм бeзбeднo. 

Чувaм свoje и туђe ствaри. 

Прaвилa eлeмeнтaрних игaрa. 

Нeкaд изгубим, a нeкaдa пoбeдим. 

Нaвиjaм пристojнo. 

Мoje здрaвљe и вeжбaњe. 

Личнa хигиjeнa. 

Хигиjeнa прoстoрa зa вeжбaњe. 

"Шaрeни-рaзнoврсни oбрoк" - прaвилнa исхрaнa. 

Знaчaj вoдe зa oргaнизaм и вeжбaњe. 

Обука непливача 

Усавршавање технике пливања кроз игре на води 

Ликовна култура 

 

2 -упознавање природно-географских, културно 

историјских знаменитости и лепоте места и 

околине 

 

Прoстoр ( сoбa; музej). 

 

 

Музичка култура 

 

2 - Развијање осећаја за ритам и мелодију 

Подстицање расположења и ведрине 

Крeирaњe сoпствeних пoкрeтa уз музику. 

Ствaрaњe jeднoстaвнe ритмичкe прaтњe кoришћeњeм 

рaзличитих извoрa звукa. 



Музикa и здрaвљe. 

Нoсиoци звукa (цeдe плejeр, рaчунaр...).  

Пeвaњe пeсaмa пo слуху рaзличитoг сaдржaja и кaрaктeрa. 

Пeвaњe пeсaмa уз пoкрeт - пeсмe уз игру и нaрoднe пeсмe. 

Грађанско 

васпитање 

1 - разумевање и уважавање различитости међу 

појединцима 

- подстицање групног рада, договарања  и 

сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности 

- Развијање другарства и пријатељства 

Мoje пoтрeбe и пoтрeбe других 

Рaзличити смo, aли су нaм прaвa истa. 

 

Пројектна 

настава 

1 Садржаји се реализују у корелацији са осталим наставним предметима. 

 

 

Слободне 

активности 

 ПОСЕТЕ 

-  Музеј камена ( улазница) 

- фабрика Вода - вода 

 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ 

рекреативно – сазнајног карактера 

 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Проширивање постојећих и стицање нових знања и 

искуства о непосредном  природном и друштвеном 

окружењу 

- развијање еколошке свести и постицање ученика на 

лични и колективни ангажман у заштити природи 

- Развијање спретности и кондиције у природи 

 очување природне дечије радозналости за појаве у 

природи и подстицање интересовања и способности за 

њихово упознавање кроз одговарајуће активности 

- развијање способности запажања основних својстава 

објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 

повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима 

- развијање свести о потреби заштите, неговања , чувања 

и унапређивања природне и животне средине и 

израђивање еколошких навика 

- упознавање природно-географских, културно 

историјских знаменитости и лепоте места и околине 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих 

крајева 

-  оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак 

у природи 

- развијање правилних хигијенско - здравствених навика и 

подстицање самосталности у обављању личне хигијене и 

бриге о себи 



- подстицање и стварање навике за неговање редовне  

физичке активности и за што чешћи боравак у природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 

Неговање лепоте и задовољства у дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

-Препознавање склоности ученика и карактеристичних 

особина 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

3 -  Простор у коме боравимо 

- Развијање пријатељства са другом децом 

-Како се понашамо приликом посета, излета... 

 

 - Развијање другарских односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у различитим 

животним ситуацијама (у посети, шетњи, игри, у 

ресторану, купатилу, соби, дискотеци, продавници...) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : три одељења другог разреда 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, наставник разредне наставе 

ТРАЈАЊЕ: седам дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице - Бања Врујци  - Ужице   ( у повратку или одласку планирана је посета Музеју камена у непосредној околини Бање 

Врујци, у цену урачунати улазнице за музеј ) 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у 

природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика другог разреда 

 

 

 

 

 



 

2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
  

ФОНД ЧАСОВА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Редни број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик и књижевност                                             4 144 

2.  Страни језик-енглески 2 72 

3.  Ликовна култура 1 36 

4.  Музичка култура 1 36 

5.  Историја                                                      2 72 

 
6.  Географија 2 72 

7.  Физика 2 72 

8.  Математика 4 144 

9.  Биологија 2 72 

10.  Техника и технологија 2 72 

11.  Информатика и рачунарство 1 36 

12.  Физичко и здравствено васпитање + обавезне физичке активности 

Обавезне физичке активности 

 

2 + 1,5 

1,5 

72 + 54 

54                          Укупно : А 26,5 954 

Редни 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

 Страни језик - француски језик 2 72 

 Грађанско васпитање 1 36 

 Верска настава  1 36 

                          Укупно : Б 3 108 



                          Укупно : А+Б 29,5  1062 

Редни број В. ИЗБОРНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ   

1 Чувари природе 

 

 

 

 

 

1 36 

2 Цртање, сликање и вајање 1 36 

Редни 

број 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

  

1. Редовна настава 29,5 1062 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељенског старешине  1 36 

2. Ваннаставне  активности 1 36 

3. Екскурзије 2 дана 

 

Напомена: 

1. Уместо назива  предмета „Српски језик и књижевност “ писао би назив језика  националне мањине када се настава реализује на 
том матерњем језику. Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националних мањина. 

2. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучава га до краја образовног 
циклуса. 

3. Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни предмет до краја образовног циклуса. 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,  

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  



- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

 

- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, 

у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина; 

- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократки уређеног, хуманог и толератног 

друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних 

ставова који се темеље на начелима различитости и собробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и  етичке 

и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривање права на 

различитост; 

- поштовања права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

развијеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 

            - програм се остварује на српском језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Разред: шести 

Недељни број часова: 4 

Годишњи број часова: 144 

Циљ наставе и учења предмета: Циљеви наставе и учења Српског језика и књижевности јесуда се ученик оспособи да правилно 

користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама,у говору и писању;да кроз читање и тумачење књижевних дела 

развија читалачке компентенције које,уз књижевно знање,обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, истраживачко 

посматрање; Подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и 

асоцијативно повезивање; Да се одговарајућим врстама читања оспособљава да умерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; Да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижвности у култури, као и о медијској 

писмености; Да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних 

области.  

ИСХОДИ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

 

- повезује граматичке појмове 
обрађене у претходним разредима са 

новим наставним садржајима; 

- препозна делове речи у вези са 
њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског језика по 
звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних прмена у 
једноставним примерима и 

примењује књижевнојезичку норму; 

- одреди врсте и подврсте заменица, 
као и њихов облик; 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

Граматика 

Подела речи по постанку:просте речи и творенице,породица 

речи,уочавање корена речи.Саставни делови твореница(творбене 

основе,суфикси и префикси).Граматичка основа и граматички 

наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима. 

Настанак гласова и говорни органи,подела гласова,самогласници и 

сугласници(прави сугласници и сонанти).Подела сугласника по 

месту изговора и звучности. 

Подела речи на слогове, слоготворно р.Гласовне промене-

уочавање у грађењу и промени речи:непостојано а, једначење 

сугласника по звучности и месту изговора,промена л у 

о,палатализација,сибиларизација,јотовање,губљење сугласника. 

Заменице:неличне именичке(односно-

упитне,неодређене,опште,одричне),придевске заменице-

присвојне(с нагласком на употребу заменице свој,показне,односно-

упитне,неодређене,опште,одричне).Граматичке категорије 

заменица:род,бројпадеж и лице. 



- препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са нормом; 

- разликује реченице по функцији  

- доследно примењује правописну 
норму; 

- користиправопис (школскоиздање); 
- правилно изговара речи водећи 
рачуна о дужини; 

- разликује дуги и кратки акценат у 
изговореној речи. 

 

 

 

 

 

 

Грађење и основна значења глаголских 

времена:аорист,имперфекат(само на нивоу 

препознавања;имперфекат глагола бити),плусквамперфекат. 

Независне предикатске реченице-појам комуникативне 

функције,подела на обавештајне,упитне,заповедне,жељне и 

узвичне реченице. 

   Правопис 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ортоепија 

Писање имена васионских тела. 

Растављање речи на крају реда(основна правила). 

Правописна решења у вези са глаголским променама. 

Писање именичких придевских одричних заменица са предлозима. 

Писање заменице Ваш великим почетним словом. 

Правописна решења у вези са писањм обрађених глаголских 

облика 

Правилан изговор гласова ч,ћ,џ,ђ,р. 

Дуги и кратки акценти.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Позавршеткуразредаученикћебити 

у стањуда: 

 

 

− препознаје и повезује књижевне 

термине и појмове обрађиване у 

претходним разредима са новим 

делима која чита; 

− чита са разумевањем; парафразира 

прочитано и описује свој доживљај 

различитих врста књижевних дела и 

научно-популарних текстова; 
− одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту; 
− прави разлику између дела лирског, 

епског и драмског карактера; 
− разликује ауторску приповетку од 

романа; 
− анализира структуру лирске  песме 

(строфа, стих, рима); 
− уочава основне елементе структуре 

књижевноуметничког дела: тема, 

мотив; радња, време и место радње 

- препознаје етапе драмске 

радње(заплет и расплет) 

 

− разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам приповедача 

у односу на писца;-разликује облике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 
 

 

 

 
ЛИРИКА 

9. Обредне лирске народне песме (избор) 
10. Ђура Јакшић: Вече 
11. Јован Дучић: Село 
12. Мирослав Антић: Плава звезда 
13. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 

14. Десанка Максимовић: Грачаница/ Војислав Илић: Свети Сава 
15. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
16. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 
17. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 
 
Књижевни термини и појмови 

 

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; терцет; 
врста стиха по броју слогова (лирски и епски десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, 
укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, хипербола. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, дитирамб, 
елегија; обредне песме (коледарске, краљичке, додолске, божићне). 

ЕПИКА 
Лектира 
12. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

13. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
14. Петар Кочић: Јаблан 
15. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна справа 

16. Иво Андрић: Аска и вук 
17. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на ауто-
путу (из збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду) 
18. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за Марка) 
 
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви. 

Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), описивање, 
дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редослед догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, роман. 

Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 
ДРАМА 

Лектира 
6. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 



казивања; 
−  одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком тексту; 

− анализира узрочно-последичне 

односе у тексту и 

вреднујеистакнутеидејекојетекст 

нуди 
− анализира поступке ликова у 

књижевноуметничком делу, служећи 

се аргументима из текста; 

− препозна хумор у књижевном делу; 

− разликује хумористички и 

дитирамбски тон од елегичног тона; 

− илуструје веровања, обичаје, начин 

живота и догађаје у прошлости 

описане у књижевним делима 
− уважава националне вредности; 

негује културноисторијску баштину; 

− препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење; 

− упореди књижевно и филмско дело, 

позоришну представу и драмски 

текст; 
− користи електронски додатак уз 

уџбеник; 

 

 

 

 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

 

- употребљава различите облике 

усменог и писменог  

изражавања:препричавање 

различитих типова текстова, без  

7. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо(одломак) 
8. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 

Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и дијалог у драми. 
Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње (заплет и расплет). 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа 
српскога: Божић(одломак); Ђурђевдан(одломак); Додоле, прпоруше и 

чароице(одломци) 
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 
3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија лоших 
ђака, бунтовника и осталих генијалаца(избор) 

5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти(избор) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода; 
Прича о богу Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибору – 

Сеченско светло) 
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

 
Допунски избор лектире 
(бирати 3 дела) 
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници(песме о свицима)(избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу (Морава, 
Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење куће, Па шта, па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку Ћопићу) 

4. Владимир Андрић: Пустолов 
5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака(једна причa по избору) 
6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства(„Велика 
повеља слободе у земљи без устава” – одломци) 
7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 
9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 

10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 
11. Реј Бредбери: Маслачково вино(избор) 
12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 
13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште ‒ одломци) 
14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 
15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака,драмска бајка 



сажимања и са сажимањем, причање 

(о догађајима и  

доживљајима) и описивање; 

- разликује и гради аугментативе и 

деминутиве; саставља обавештење, 

вест и кратак извештај 

- разуме основна значења књижевног 

и неуметничкогтекста; 

 - проналази, повезује и тумачи 

експлицитно и имлицитно садржане 

информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и  

неуметничком тексту; 

 - драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста 

- говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму; 

- изражајно чита обрађене књижевне 

текстове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 

Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 

Говорне вежбе на унапред одређену тему. 

Учтиве форме обраћања. 

Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са 
хипокористицима). 

Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; уочавање и 
објашњавање научених правописних правила у тексту. 

Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. избегавање 

сувишних речи и туђица; фигуративна значења речи; проналажење 
изостављених реченичних делова); стилске вежбе: (нпр. текст као 
подстицај за сликовито казивање; ситуациони предложак за тражење 
погодног израза). 

Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један 
час за израду задатка и два за анализу и писање унапређене верзије 

састава). 

 

 

 

 



ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

Књижевност 

 

Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана 

на обавезни, допунски и изборни део. Комбиновањем и повезивањем различитих 

текстова успоставља се вертикална и хоризонтална корелација уз помоћ којих се 

ученици поступно уводе у свет књижевности. При обради текста примењиваће се 

јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са циљем да се 

ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање 

критичких ставова. Исходи ове области су засновани на читању тако да је оно 

главна активност. У петом разреду негује се доживљајно читање, а ученици се 

поступно уводе у истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај 

уметничког дела. 

 

Граматика 

 

Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи и 

тумачи као систем. Ниједна језичка појава се не изучава изоловано, већ се повезује 

са обрађеним текстовима из књижевности, али и са непосредном говорном 

праксом. На тај начин се настава граматике приближава животним потребама у 

којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. 

Садржај вежбања граматике се одређује на основу континуираног праћења језичког 

испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у функцији оспособљавања 

ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком. 

 

Правопис 

 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру 

правописних вежби повремено ће се проверавати графија. Ученици ће се 

подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као 

и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће се 

користити штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење и 

електронским издањем. 

 

Језичка култура 

 
 

Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних текстова 

као репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и 

правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и 

стилских вежби које ће богатити и развијати способност и вештину изражавања. 

Сва вежбања изводе се на тексту или у току говорних вежби. Када су у питању 

домаћи и школски писмени задаци, ученици ће користити и латинично писмо.  

 

 



Опште предметне компетенције: 

 

Компетенција за учење: 

 Има позитиван и одговоран однос премаучењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлажеидеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос премањима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима ивременом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија личнаинтересовања. 

 

Одговорно учешће у демократском друштву: 

 Има позитиван став према поштовању људских права ислобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 

аргументованобрани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно удруштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава 

мишљењамањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралномдијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-

уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, 

узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животињаитд.). 

 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује 

културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и 

културнихдобара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим уметничким и неуметничким пољима 

свогделовања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у 

основномобразовању. 

 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко 

интернетаитд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у 

погледу дужине и намене. 



 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументованначин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз 

комуникацију негује културу изражавања и чува језичкиидентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и безупадица. 

 

Одговоран однос према околини: 

 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити 

стање и квалитет животне средине иприроде. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и ка одрживом развоју. 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног 

избора и преузима одговорност за својизбор. 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву: 

 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалнуоријентацију; 

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи и 

преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге; 

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи 

ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље иочекивања. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховогостваривања. 

Рад с подацима иинформацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане 

податке и разликује податак/ информацију од њиховогтумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и 

препознаје могуће грешке уз помоћнаставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, 

тумачи и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из различитихобласти. 

Решавање проблема: 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу претходно 

стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколскогискуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора 

информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће секонсултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 

ваншколскимискуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, 



алтернативне начине решавања, тачност и прецизнострешења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и дискутује са 

другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену 

целину сапретходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новимситуацијама. 

 

 

 

Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе илипара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима илигрупе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнадсопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи 

резултатерада. 

Дигитална компетенција: 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

средстваИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТсредства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајућиначин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу исaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењуИКТ. 

 

Специфичне предметне компетенције  

 Језик:  

- препозна делове речи у вези са њиховим грађењем;разликује гласове српског језика по звучности и месту изговора; 
- разликује врсте гласовних прмена у једноставним примерима и примењује књижевнојезичку норму; 
- одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов облик; 
- препознаје глаголска времена и употребљава их у складу са нормом; 
-разликује дуги и кратки акценат у изговореној речи 

 

− Књижевност 
− чита са разумевањем; парафразира прочитано и описује свој доживљај различитих врста књижевних дела и научно-популарних 

текстова; 
− одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 
− -прави разлику између дела лирског, епског и драмског карактераанализира структуру лирске  песме (строфа, стих, рима); 



уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: тема, мотив;место, време  

 

Језичка култура- 

- употребљава различите облике усменог и писменог изражавања 

- говори јасно, поштујући стандарднојезичку норму; 

- изражајно чита обрађене књижевне текстоверазликује и гради аугментативе,деминутиве  

- саставља обавештење, вест и кратак извештај 

. 

Кључни појмови : Реченице, гласови,гласовне промене, (не)променљиве врсте речи, глаголски облици,писање заменица,велико 

слово писмене вежбе и домаћи задаци, провере знања, говорне вежбе, изражајно казивање стихова, јачање вербалног самопоуздања, 

лирика, епика,драма. 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

 

Граматика: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, табела, паноа,  

Увођење ученика у главне појмове граматике, српског језика прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима 

Самоевалуација и евалуација 

 

Правопис:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: текстова, табела 

Самоевалуација и евалуација 

Кроз практичне примере ученици показују могућност да самостално користе правописне знаке 

-Дата правописна правила ученици примењују у говорној култури 

Корелација: страни језици, информатика 

 

Писмено изражавање:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Ученици развијају своју писменост 

-Ученици подстичу своју стваралачку моћ и развијају кретивност 

-Одговарањем на различите теме ученици негују врлине и позитивне вредносне системе 

-Многобројним примерима ученици евалуирају своје знање 

-Ученици практично примењују усвојена теоријска знања о речима, реченици и падежима 

-Самостално примењују правописна правила 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација: веронаука, народна традиција, историја, музичко 

 

Усмено изражавање:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Јавним излагањем ученици развијају реторичке способности 



-Изражајним казивањем стихова потврђују лепоту народног стваралаштва 

-Самосталним изражавањем ученици богате речник и побољшавају свакодневну комуникацију 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација: реторика, историја, 

 

Књижевност:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Изражајним читањем ученици утичу на говорну културу 

-Читањем самостално доносе закључке о стваралаштву појединих писаца 

-Уочавањем стилских средстава ученици вреднују литерарни поступак 

-На примеру песме стичу и примењују знања о строфи, стиху и рими. 

-Читањем различитих приповедних врста ученици развијају позитиван став о прозном стваралаштву 

-Познавањем стваралачког опуса неког писца ученици самостално закључују о вредностима тих дела 

-Читајући уче да препознају оно што ће их лично највише заинтересовати и подстаћи да се тиме додатно баве 

-На основу анализе дела стичу знања о приповедним поступцима, перспективи приповедача 

-Упоређују народно и уметничко прозно стваралаштво и уочавају сличности и разлике 

Самоевалуација и евалуација 

Повезивање са савременошћу 

Корелација су другим предметима: српски, ликовно, веронаука, географија 

 

Исходи воде ка следећим стандардима:   

 

Граматика: 

Основни ниво 

 

CJ.1.3.1. Говоријаснопоштујућикњижевнојезичкунорму; течно и разговетночитанагласкњижевне и неуметничкетекстове; 

препричавакраћиједноставнијинеуметничкитекстбезсажимањаилисa сажимањем. 
 

CJ.1.3.2. Састављаговорениилиписанитекстједноставнеструктуреслужећисеописом, приповедањем и излагањем 

(имајућинаумупубликукојојсеобраћа); састављаједноставанговорениилиписанитекст о доживљајукњижевногдела и о 

темамаизсвакодневногживота и светамаште. 

 

CJ.1.3.3. Састављразумљиву, граматичкиисправнуреченицу; примењујеправописнунорму  уједноставнимпримерима и 

умедасеслужишколскимиздањемПравописа; у писањуиздвајаделоветекста (наслов, пасусе) и организујега у смисаонецелине(уводни, 

средишњи и завршнидеотекста); исправљауоченегрешке у тексту.  

 



СЈ.1.3.4. Читакраћеједноставнијетекстове (књижевноуметничкетекстове, стручне и научнопопуларнетекстовеизобластинауке о језику 

и књижевности, текстовеизмедија1) у различите сврхе (информисање, учење, личниразвој, естетскидоживљај, забава…); 

парафразираих. 

CJ.1.1.5.именујеврстенезависнихреченицапремакомуникативнојфункцији. 

Средњи ниво: 

 

CJ.2.1.3. Уме даодредиместоакцента у речи;имаосновназнања у везисаподеломречинаслогове и примењујеих у 

растављањуречинакрајуреда; знаосновнуподелусугласникапозвучности и поместуизговора.  

CJ.2.1.4.Одређујеподврстепроменљивихречи и њиховеграматичкекатегорије; препознаједеловеречи у вези с грађењемречи (префикс, 

творбенуоснову, суфикс) у једноставнијимпримерима 

Напредни ниво: 

 

CJ.3.1.3. Разликује дуге и краткеслогове у вишесложнимречима; разликује врсте гласовних алтернација у једноставним примерима у 

вези са књижевнојезичком нормом. 

 

CJ.3.1.4.Издвајаделоверечи у везисаоблицимаречи (граматичкуоснову и наставакзаоблик) у 

једноставнијимпримерима;знаосновнеразлике у грађењу личних и неличних глаголскихоблика; примењујекњижевнојезичкунорму у 

вези с грађењемречи. 

 

Књижевност 

Основни ниво:СЈ.1.2.1. Познаје књижевна дела из обавезног школског програма: наводи аутора и назив његовог дела; уме да 

преприча основну садржину дела, да наведе основну тему и главни мотив дела ида именује његове главне ликове. 

 

СЈ.1.2.2. Разликује основне типове и облике књижевног стваралаштва и то: усмену од ауторске књижевности; дело у прози од дела у 

стиху;прави разлику између дела лирског, епског и драмског карактера; разликује аутора књижевноуметничког дела од наратора, 

драмског лица или лирског субјекта; разликује књижевноуметнички текст од неуметничког текста који обрађују исте/сличне теме, 

ликове и догађаје. 

                            
1Текстпви кпји су ппгпдни за пбраду градива из језика и коижевнпсти. 



 

СЈ.1.2.3. Уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: тема, мотив; радња, време и место радње; приповедање у 1. и 

приповедање у 3. лицу; описивање, врсте описа; монолог и дијалог; основни облици језичко-стилских изражајних средстава2;облици 

стиха,облици строфе (дистих, терцет и катрен); уочава риму и разликује везан и слободан стих. 

 

СЈ.1.2.4.Анализира издвојен проблем, идеју или поруку у краћемједноставнијем књижевном тексту из обавезног школскогпрограмаи 

уме да га аргументује примарним текстом.  

 

СЈ.1.2.5.Редовно чита књижевна дела из обавезног школскогпрограма, стичући читалачке навике; исказује својестетски доживљај 

књижевног дела.  

Средњи ниво: 

 

СЈ.2.2.2. У тумачењу књижевног дела из обавезног школског програма уочава и наводи особености лирског, епског и драмског 

књижевног рода и разликује основне књижевне врсте којима та дела припадају;разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 

аутобиографију, дневник, путопис, мемоаре и научно-популарне текстове. 

 

СЈ.2.2.3. У тумачењу књижевног дела на основу примера препознаје и књижевнотеоријски именује следеће елементе књижевне 

структуре: фабулу и сиже; унутрашњи монолог; врсте карактеризације према основним особинама лика (физичка, психолошка, 

језичка, друштвена и етичка);именује и анализира улогу језичко-стилских изражајних средстава у једноставнијимпримерима у 

књижевном делу; разликује парну, укрштену и обгрљену риму. 

 

СЈ.2.2.4. Анализира издвојен проблем, идеју или поруку у дужем једноставнијемкњижевном текстуиз обавезног школског програма и 

уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста и секундарне литературе(у читанци); прави разлику између парафразе 

(препричавања) и анализе дела. 

СЈ.2.2.5. Примењује стратегије читања примерене типичним жанровима; радо посећује библиотеке и самостално одабира дела за 

читање из опуса књижевности за децу; уме да води дневник о прочитаним књигама.  

 

Напредни ниво: 

 

                            
2Епитет, стални епитет, ппређеое, метафпра, перспнификација, пнпматппеја, аппстрпфа, хипербпла, кпнтраст, слпвенска антитеза и градација. 



СЈ.3.2.1. Критички чита књижевна дела средње сложености из обавезног и изборног школског програма ипореди књижевна делана 

основу жанра/врсте, теме, мотива, језичко-стилских обележја. 

СЈ.1.2.1. Познаје књижевна дела из обавезног школског програма: наводи аутора и назив његовог дела; уме да преприча основну 

садржину дела, да наведе основну тему и главни мотив дела ида именује његове главне ликове. 

СЈ.3.3.3. Доследнопримењујеправописнунорму (изсвакеправописнеобластипредвиђенеобавезнимшколскимпрограмом);састављатекст 

у којемтема,композиција, садржај и стилодговарајузадатку, сврси и читалачкојпублицикојојје текстнамењен 

Језичка култура 

 

Оснпвни нивп: 

CJ.1.3.1. Говоријаснопоштујућикњижевнојезичкунорму; течно и разговетночитанагласкњижевне и неуметничкетекстове; 

препричавакраћиједноставнијинеуметничкитекстбезсажимањаилисасажимањем. 

 

CJ.1.3.2. Састављаговорениилиписанитекстједноставнеструктуреслужећисеописом, приповедањем и излагањем 

(имајућинаумупубликукојојсеобраћа); састављаједноставанговорениилиписанитекст о доживљајукњижевногдела и о 

темамаизсвакодневногживота и светамаште. 

 

CJ.1.3.3. Састављаразумљиву, граматичкиисправнуреченицу; примењујеправописнунорму  уједноставнимпримерима и 

умедасеслужишколскимиздањемПравописа; у писањуиздвајаделоветекста (наслов, пасусе) и организујега у смисаонецелине(уводни, 

средишњи и завршнидеотекста); исправљауоченегрешке у тексту.  

 

СЈ.1.3.4. Читакраћеједноставнијетекстове (књижевноуметничкетекстове, стручне и научнопопуларнетекстовеизобластинауке о језику 

и књижевности, текстовеизмедија3) у различите сврхе (информисање, учење, личниразвој, естетскидоживљај, забава…); 

парафразираих. 

CJ.2.3.1. Умедаформулишесвојемишљење и дагајавноискажеслужећисекњижевнимјезиком; изражајночита и 

казујеједноставнијекњижевноуметничкетекстове; препричавадужиједноставнијинеуметничкитекстбезсажимањаилисасажимањем. 

 

Средњи ниво: 

CJ.2.3.1. Умедаформулишесвојемишљење и дагајавноискажеслужећисекњижевнимјезиком; изражајночита и 

казујеједноставнијекњижевноуметничкетекстове; препричавадужиједноставнијинеуметничкитекстбезсажимањаилисасажимањем. 
 

CJ.2.3.2. Састављасложенијиговорениилиписанитекстслужећисеописом, приповедањем и излагањем, у складусазадатомтемом; 

састављакохерентанговорениилиписанитекстповодомтумачењаједноставнијег књижевногдела. 

СЈ.2.3.3. Пишејаснимреченицама; примењујеправописнаправила у сложенијимпримерима; уме у писањудаиздвојинаслове и 

поднаслове; исправљатекст, попотреби: мењаплан, преуређујесадржајилипокушавасасвимновприступ.  

Напредни ниво: 

                            
3Текстпви кпји су ппгпдни за пбраду градива из језика и коижевнпсти. 



 

 

CJ.3.3.1. У званичнимситуацијамаговори о једноставнијимтемамаизобластијезика, књижевности и 

културекористећисекоректнимјезичкимизразом; изражајночита и казујекњижевноуметничкетекстовесредњесложености; 

препричаванеуметничкитекстсредњесложеностибезсажимањаилисасажимањем; говориузпрезентацију. 

 

CJ.3.3.2. Састављаједноставнијиговорениилиписаниаргументативнитекст; 

састављацеловитговорениилиписанитекстповодомтумачењакњижевногделадоброраспоређујућиосновне и додатнеинформације и 

наводећипримере; пишесаставе у којимаприказујестварнаилиизмишљенаискуства, ликовеилидогађаје. 

 

 

СЈ.3.3.3. Доследнопримењујеправописнунорму састављатекст у којемтема,композиција, садржај и стилодговарајузадатку, сврси и 

читалачкојпублицикојојје текстнамењен. 
 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

Граматика:  

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Домаћи задатак 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Рад на тексту-групни рад  

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

Домаћи задатак 

Писана провера-вежба  

Правопис: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

Домаћи задатак-Радна свеска  

Писана провера-вежба 

Усмено изражавање: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

Презентације ученика, панои 

Домаћи задатак  

Писана провера-вежба дебата 

Књижевност: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 



Домаћи задатак 

Провера 
 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у развоју 

и учењу, као и надареним ученицима. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Разред: шести 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 

 
Циљ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативним 

вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног 

језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 

норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

 

              

 
Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

Област/ Тeма Садржаји 



– разуме једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, пред- 

стављање и тражење/давање информација 

личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи себе и 

другог користећи једно- 

ставнија језичка средства; 

– размени једноставније информације личне 

природе; 

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

– разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, појaва, радњи, 

стања и збивања; 

– опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и 

збивања користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме једноставније предлоге, савете и 

позиве на заједничке актив- 

ности и одговори на њих уз одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 

И ДРУГИМА 

. 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на 

поздрављање и представљање (дијалози, 

наративни текстови, формулари и сл.); 

реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и сл.) и 

иницирање комуникације; усмено и 

писaно давање информација о себи и 

тражење и давање информација 

о другима. 

Садржаји 

What’s your first/last name/surname? 

Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our 

class. Hi Andrew. Nice to meet you. I’m glad to 

meet you too. What’s your nickname? It’s 

Andy. Where do you live? I live in Sunny Street. 

How do you go to school? I walk there/take the 

bus… 

What does your father do? He’s a science 

teacher. Have you got/Do you have any 

brothers or sisters? No, I’m an only child, but 

my mum’s 

got two sisters, Sophia and Lily. Aunt Lily is 

the eldest. She says I am her favourite nephew. 



моделе; 

– затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, савети- 

ма и позивима на заједничке активности; 

– разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 

на њих; 

– упути уобичајене молбе и захтеве; 

– честита, захвали се и извини се користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

– разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуа- 

цијама из свакодневног живота; 

– пружи једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и ситуације 

у садашњости; 

– разуме једноставније текстове у којима се 

описују способности иумећа; 

– размени појединачне информације и/или 

неколико информација у 

низу које се односе на радње у садашњости; 

This is my cousin, Bob. Where does he come 

from? He lives in Brisbane now, but he was 

born in London. Where were you born? When 

did 

you move there? We moved there when I was 

four. 

Where were you living when you started 

school? 

Who do you usually go out with? How long 

have you known Susan? For one year. Since 

last year. 

The Present Simple Tense за изражавање 

сталних и уобичајених радњи. 

The Past Simple Tense глагола to be и 

осталих глагола (правилних и неправилних). 

The Past Continuous Tense. 

The Present Perfect Tense учесталијих 

глагола (правилних и неправилних). 

Питања са Who/What/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима. 

Употреба и изостављање чланова при 

ближем одређивању лица, у фиксним 

изразима (go to school/by car/on foot...), са 

основним 

географским појмовима (називима улица, 

градова, држава...) 

(Интер)културни садржаји: устаљена 



– опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних 

исказа; 

– разуме једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји 

и способности у прошлости; 

– размени појединачне информације и/или 

неколико информација у 

низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости; 

– опише неки историјски догађај, историјску 

личност и сл. 

– разуме једноставније исказе који се односе 

на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања и реагује на 

њих; 

– размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плано- 

вима, намерама и предвиђањима; 

– саопшти шта он/она или неко други 

планира, намерава, предвиђа; 

– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 

правила учтивe комуникације; имена и 

надимци; родбина, породични односи и 

родбинске 

везе; већи градови у земљама циљне 

културе. 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на опис 

бића, предмета, места, појава, радњи, стања 

и збивања; усмено и 

писано описивање/поређење бића, 

предмета, појава и места. 

Садржаји 

What does Emma look like? She looks 

gorgeous. She’s the prettiest girl in our class. 

What’s he like? He’s smart and hard-working. 

Noah doesn’t care about anyone. He’s is 

selfish. My friend is sporty and good-looking, 

but he is very shy. 

Her clothes are cool! 

Samuel is as tall as his brother/not as(so) tall 



интересовањима, потре- 

бама, осетима и осећањима и реагује на њих; 

– изрази жеље, интересовања, потребе, осете 

и осећања једноставни- 

јим језичким средствима; 

– разуме једноставнија питања која се односе 

на оријентацију/положај 

предмета и бића у простору и правац кретања 

и одговори на њих; 

– затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета и бића у 

простору и правцу кретања; 

– опише правац кретања и просторне односе 

једноставним, везаним 

исказима; 

– разуме једноставније забране, правила 

понашања, своје и туђе обаве- 

зе и реагује на њих; 

– размени једноставније информације које се 

односе на забране и 

правила понашања у школи и на јавном 

месту, као и на своје и туђе 

обавезе; 

– саопшти правила понашања, забране и 

листу својих и туђих обавеза 

as his father. 

This laptop is less expensive than that one. It’s 

the least expensive laptop in the shop. 

Jacob’s room is usually tidy, but Michael’s is 

often untidy/messy. You can find his clothes 

everywhere. 

Why is he exhausted? Because the trip was 

exhausting. 

The party was really exciting. Everybody was 

excited. 

She looks really unhappy. 

How does he swim? He swims well. 

We worked hard. He was running fast. 

It is raining heavily. 

Are they listening carefully? 

Ten minutes from here is the biggest wheel of 

its kind in the world – the London Eye. 

The buildings are amazing /fantastic. 

That’s the cafe where my sister works. 

Is that the message which/that Tom sent? 

There’s somebody/nobody/no one in the street. 

There was nothing strange in his voice. 

Everything was OK. 

This chair’s uncomfortable. That’s impossible! 



користећи одговарајућа језичка средства; 

– разуме једноставније изразе који се односе 

на поседовање и припад- 

ност; 

– формулише једноставније исказе који се 

односе на поседовање и припадност;  

– пита и каже шта неко има/нема и чије је 

нешто; 

– разуме једноставније исказе који се односе 

на изражавање допадања 

и недопадања и реагује на њих; 

– изрази допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

– разуме једноставније исказе којима се 

тражи мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, слагање/неслагање и 

даје кратко образложење; 

– разуме једноставније изразе који се односе 

на количину и цену; 

– пита и саопшти колико нечега има/нема, 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

– пита/каже/израчуна колико нешто кошта. 

The Present Simple Tense и The Present 

Continuous Tense за изражавање појава, 

радњи, стања и збивања у садашњости, The 

Past 

Simple Тense и The Past Continuous Tense за 

изражавање појава, радњи, стања и збивања 

у прошлости. 

Поређење придева по једнакости as…as, not 

so/as…as. 

Поређење придева са less и the least. 

Придеви са наставцима –ed и –ing. 

Творба и употреба прилога за начин 

(beautifully, quickly, happily, well, bаdly, fast, 

hard...) 

Употреба одређеног члана уз суперлатив 

придева. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз 

називе места. (споменици, музеји, улице, 

паркови…). 

Релативне заменице who, which, that, whose, 

where... 

Неодређене заменице (somebody, something, 

anybody, anything, nobody, no one, nothing, 

everything…). 

Питања са What…like, How, Why… 

Негативни префикси un-, im-... 

(Интер)културни садржаји: особености 



наше земље и земаља говорног подручја 

циљног језика (знаменитости, географске 

карактеристике.) 

 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставниjих текстова 

који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање 

око предлога и учешћа 

у заједничкој активности; писање позивнице 

за прославу/журку или имејла/СМС-а којим 

се уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено или 

писано, уз поштовање основних норми 

учтивости и давање одговарајућег 

оправдања/ изговора. 

Садржаји 

I’m going to the swimming pool. Would you 

like to come? Yes, please. I like swimming. 

Would you like a cup of tea? No, thank 

you/thanks. 

What are you doing next weekend? Do you 

want to come to my party? Yes, I’d love to. 

When is it? At 7.30 on Saturday. 

Do you fancy/How about a game of tennis this 



afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance 

class. 

Shall we go to the sports centre today? Good 

idea. See you there at 6.00 pm. That’s no good 

for me. What about 5.30? Yes, sure. How 

about trying my new computer game this 

morning? I’m afraid I can’t. I’m looking after 

my little sister. 

Why don’t we go to the park? 

Let’s get out of here. That sounds good. The 

music is too loud. 

We could/ may/might stay here and watch 

DVDs. That’s boring. 

If it is cold, put on your jacket. If you hurry, 

you won’t miss the bus. 

If you don’t feel well, you should see a doctor. 

I’ve got the flu. You must stay in bed and drink 

lots of hot drinks. 

If you don’t stay up late, you won’t feеl tired. 

You shouldn’t eat too much chocolate. 

Don’t give your real name on the Internet. 

The Present Continuous Tense за унапред 

договорене радње. 

Заповедни начин. 

Изрази: How about…? What about…? Why 

don’t we…? Would you like…? Do you 



want…? Shall we…? Let’s... 

Модални глаголи за изражавање предлога – 

can/could/may/might. 

Модални глаголи should за давање савета. 

Први кондиционал. 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и 

реаговање на предлоге, савете и позиве. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, 

тражи/нуди помоћ, услуга, обавештње или 

се изражава извињење, 

захвалност; усмено и писано честитање, 

тражење и давање обавештења, упућивање 

молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, 

изражавање извињења и захвалности. 

Садржаји 

Can/Could you help me with these bags, 

please? They’re too heavy. 

Could I have a glass of water, please? 

Could I see your exercise book, please? Yes, 



just a minute. Oh, no. I can’t find it. 

May I see your tickets, please? Here you are, 

sir. Thank you. 

Will you open the door for me? Sure. 

I’m so sorry for… It’s all my fault. Sorry, it 

was an accident. I didn’t mean to (break your 

skateboard). That’s all right/OK. Never mind. 

It 

doesn’t matter. 

Thank you for (your help). Thank you from the 

bottom of my heart. That’s very kind of you. 

That means a lot to me. Don’t mention it. It’s 

nothing. You’re welcome. 

Well done. Congratulations! Happy (festival). 

When does the train for Glasgow leave? It 

leaves at 7.38. School starts at 8.45. 

Which book do you want? The red one. Can I 

try on those trousers, please? Which ones? The 

blue ones. 

Модални глаголи за изражавање молбе и 

захтева – can/could/may. 

Would you like…? 

Will за изражавање молби. 

The Present Simple Tense за изражавање 

утврђених програма, реда вожње, распореда 

и сл. 



Заменице one, ones. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације, значајни празници и 

догађаји, честитања. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр. 

за израду задатака, пројеката и сл.) с 

визуелном подршком и без ње; 

усмено и писано давање упутстава. 

Садржаји 

Read the explanation and circle the correct 

words. 

State your problem and describe how you feel 

about it. 

Use the expressions below. 

Make a project about an important city in your 

town. Make a map and label the important 

places. 

To end the call, tap the „end call” button 

(typically a red button on the left side of your 

cell phone) or close your phone. 

Do not touch the adapter with wet hands. 



Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање описа и размењивање 

исказа у вези са сталним, 

уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и способности- 

ма; усмено и писано описивање сталних, 

уобичајених и тренутних 

догађаја/активности и способности. 

Садржаји 

She rarely takes the bus to school. 

They usually play games in their free time. 

Does James play any musical instruments? Yes, 

he does. No, he doesn’t. 

How many languages do you speak? What time 

do you usually wake up on school days? 

My sister doesn’t eat fish. 

Water freezes at zero degrees Celsius. If /When 

you heat ice, it melts. What are you looking 

for? I am looking for my glasses. I can’t find 



them. 

Shhh! I am trying to concentrate. What are you 

thinking about? Who are you talking to? 

Sorry, she can’t come to the phone right now. 

She’s having a shower. She is studying French 

in Paris. 

We are very busy these days. We are 

decorating the school hall. Look! It’s raining. 

It doesn’t usually rain here in summer. Does it 

rain a lot 

in your hometown? 

We normally grow vegetables, but this year we 

aren’t growing any. 

I can’t see anybody/anyone. 

How long has he played the guitar? For five 

years./Since last summer. 

The Present Simple Tense за изражавање 

сталних и уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи. 

Разлике у употреби глаголских облика The 

Present Simple Tense и The Present 

Continuous Tense. 

The Present Perfect Simple Tense за 

изражавање радњи које су почеле у 

прошлости и још увек трају. 

Нулти кондиционал. 



Питања са препозиционим глаголима. 

Модални глагол can за изражавање 

способности. 

(Интер)културни садржаји: породични  

живот; живот у школи – наставне и 

ваннаставне активности; распусти и 

путовања. 

 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање иказа у 

вези са искуствима, 

догађајима/активностима и способностима у 

прошлости; усмено и писано описивање 

искустава, догађаја/активности 

и способности у прошлости; израда и 

презентација 

пројеката о историјским догађајима, 

личностима и сл 

Садржаји 

When did Columbus discover America? Who 

invented the telephone? People lived in caves a 

long time ago. 

We saw a good film last week. 



She used to wear glasses. 

Did he use to drink tea every morning? No, he 

didn’t. What did you do when you heard the 

noise? First, I called the police. 

What were you doing when you heard the 

noise? I was watching TV. 

At ten o’clock yesterday morning, I was cycling 

to school. I fell off my bike and hurt my knee. I 

couldn’t stand up. Was there anyone to 

help? No, there wasn’t. 

I was walking down the lane when I saw a 

beautiful lady. 

She was wearing a red dress and a big red hat. 

While I was sleeping, my brother was helping 

our father in the garden. 

She was sleeping when we came in. 

As soon as I saw them, I started to run. 

They have finished their project. They finished 

it yesterday. 

Who did you get the letter from? 

Have you ever been to London? Yes, I have. I 

was there last year./ No, I haven’t. I have never 

been to London. 

He has just arrived. 

I’ve already learnt to use that program. 



Have they arrived yet? 

They haven’t finished their dinner yet. 

The Past Simple Tense правилних и 

неправилних глагола, све употребе. 

The Past Continuous Tense, све употребе 

Used to. 

Контрастирање употребе и значења 

глаголских облика The Past Simple Tense и 

The Past Continuous Tense. 

The Present Perfect Simple Tense за 

изражавање искустава и радњи у 

неодређеној прошлости и са ever, never, just, 

аlready, yet… 

Контрастирање употребе и значења 

глаголских облика The Past Simple Tense и 

The Present Perfect Simple Tense. 

Модални глагол could за изражавање 

способности у прошлости 

Linking words and phrases (first, then, next, as 

soon as, after that, finally...). 

Питања са Who/What/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима. 

(Интер)културни садржаји: историсјки 

догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости 

 



 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање краћих текстова у вези 

са одлукама, плановима, 

намерама и предвиђањима; усмено и писано 

договарање/извештавање 

о одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима. 

Садржаји 

When I grow up, I would like/I’m going to be a 

web designer. What about you? I really want to 

be a programmer. 

I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will help 

you look for them. I’ll take it, please. I’ll leave 

it, thanks. 

I promise I won’t be late. 

I believe he will be a great pianist. I don’t think 

he will make it. 

It will be rainy tomorrow. 

Why are you putting on your coat? I’m going to 

take my dog for a walk. 

It’s my birthday next Saturday. I’m going to 



have a big party. 

Look at those cars! They’re going to crash! 

What are you doing tonight? We’re playing 

football with friends. 

Would like + именица/инфинитив глагола. 

Stative verbs (want, promise, believe, think...) 

The Future Simple Tense за изражавање 

одлука донетих у тренутку говора, обећања 

и предвиђања на основу знања, искуства и 

веровања. 

Going to за изражавање планова, намера и 

предвиђања на основу чулних опажања. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

унапред договорених/испланираних радњи. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 

вези са забранама, прави- 

лима понашања и обавезама; постављање 

питања у вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на 

њих; усмено и писано саопштавање забрана, 



правила понашања и обавеза. 

Садржаји 

Don’t throw litter around. Save energy. Turn 

off lights when not in use. 

You can/can’t sit here. The seat is/isn’t free. 

Can I use your mobile phone? Sure. 

You mustn’t use calculators during the exam. 

Students must turn off their phones in the 

classroom. 

Do you have to wear a uniform at your school? 

John can’t come because he has to work. 

I must get up early tomorrow morning. 

I don’t have to take my dog for a walk every 

day/tomorrow. 

My parents let me go out at weekends. 

They won’t let us feed the animals. 

Our head teacher made us clean our classroom 

last Friday. 

John couldn’t come because he had to work. 

He didn’t have to come early yesterday. 

You should slow down, you shouldn’t run down 

the corridor. 

Заповедни начин. 



Модални глаголи за изражавање дозволе, 

забране, правила понашања и 

присуство/одсуство обавезе – can/can’t, 

must/mustn’t, have 

to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, 

shoud/shouldn’t. 

Let/Make + инфинитивна основа глагола. 

(Интер)културни садржаји: понашање на 

јавним местима; значење знакова и симбола. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

с исказима у којима се говори шта неко 

има/нема или чије је нешто; постављање 

питања у вези са припадањем и одговарање 

на њих. 

Садржаји 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose 

house is this? It’s Jane and Sally’s house. 

They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the 

children’s toys. That’s my parents’ car. 

This is my blanket. This blanket is mine. 

This isn’t your card. It’s hers. 

I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you 

have a pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an 

umbrella. 



Саксонски генитив са именицом у једнини и 

множини (правилна и неправилна множина) 

– my friend’s/ friends’/ children’s books. 

Присвојне заменице mine, yours… 

Питања са Whose. 

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; однос према својој и туђој 

имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на изра- 

жавање допадања/неподања; усмено и 

писано изражавање допадања/ 

недопадања. 

Садржаји 

I love working with people. I don’t like skiing. 

I’m bad at it. What do/don’t you like doing? 

Peter hates watching horror films. He enjoys 

playing video games. I can’t/couldn’t stand the 

heat. 

My favourite sport is tennis. What’s your 

favourite sport? 

What are your hobbies and interests? 

Fifteen out of thirty people like tennis – eight 



boys and seven girls. 

Придевско-предлошке фразе – interested in, 

good/bad at, crazy about… 

Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + 

глаголска именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: уметност, 

књижевност за младе, стрип, музика, филм. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

у вези са тражењем ми- 

шљења и изражавањем слагања/неслагања; 

усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање слагања и  

неслагања. 

Садржаји 

Tea is better than coffee. Of course. That’s 

true. You are right. 

The food was great! I disagree/don’t agree 

with you. It was awful. 

I think we should help him. Yes, I agree with 

you. He always helps his friends. 

I enjoy skiing. Me too. 



I don’t think he will win the race. Well, I do. 

No chance! I don’t believe it! That’s right! 

That’s wrong! 

Stative verbs (think, like, agree, believe…) 

Питања са What, Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији 

са вршњацима и одраслима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који говоре о количини и 

цени; постављање питања у вези с 

количином и ценом и одговарање 

на њих, усмено и писано; слушање и читање 

текстова на теме поруџбине у ресторану, 

куповине, играње улога (у ресторану, у 

продавници, 

у кухињи …); записивање и рачунање цена. 

Садржаји 

How many people are there (in the park)? 

There are two men/women and three children 

(in the park). 

How much fruit do we have? There isn’t much 

fruit in the bowl. There aren’t many books on 

the shelves. 



A lot of/Lots of people went to the match. 

A lot of/Lots of snow falls in winter. 

There were loads of apples on the table. 

There is a little lemonade in the bottle. There 

are a few apples. How much is this? It’s € 

2,365 (two thousand, three hundred and sixty-

five 

euros). That’s £ 245 (two hundred and forty-

five pounds)/ $300 (three hundred dollars). 

In my school, 60% of children eat junk food. 

Основни бројеви преко 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, 

-f/fe: strawberries, shelves, knives... 

Множина именица које се завршавају на –o: 

kilos, potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, 

fish... 

Најчешћи облици неправилне множине 

(men, women, children, people, feet, teeth, 

mice....). 

Бројиве и небројиве именице – pounds, 

money... 

Квантификатори – much, many, a lot of, lots 

of, loads of, a few, a little. 



Питања са How much/many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj...) 



Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj... 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала   

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  



Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).   

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала. 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ЧЕСТИТАЊЕ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: 



нацртаj, исеци, обоj,итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj,итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу и сл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не 

волим, компарациjе...).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материјала.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТАИ ОСЕЋАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj, отвори/затвори свеску, итд.)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 



додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обој..)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетачне исказе, 

утврдити хронологиjу и 

сл.)   

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Класирање и упоређивање  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованихматериjала.  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обој...)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  



„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

 

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би 

требало да траjудуже од 15 минута.  

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа 

(слушаj, повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: 

нацртаj, исеци, обоj...)  

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, 

симулациjе итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.)  

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, 

додати делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, 

утврдити хронологиjу исл.)  

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 

концентрациjе, 

jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не 

волим,компарациjе...).  

Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти.  

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ.  

Заjедничко прављење илустрованих материjала.  

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма: 
Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Структуриран је тако да 

наставника постепено води од исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких активности и садржаја у 

комуникативним функцијама. Применом оваквог приступа у настави страних језика, ученик се оспособљава да комуницира и користи језик у 

свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Овај приступ подразумева уважавање следећих ставова: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе 

- битно је значење језичке поруке 

- и у шестом разреду очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 



- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се 

евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину 

- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала,настава се заснива и на социјалној интеракцији;рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног решавања проблема,потрагом за информацијама из различитих извора(интернет,одговарајући 

часописи,проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним 

контекстом,поступком и циљем; 

      -    и у шестом разреду наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа;  

    -   сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту.  

      -   усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;  

      -   поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;  

      -   наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

      -   ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  

      - уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала;                                                                                           

      - учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан;  

  - рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад;       

       - за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
Е
Д
Н
И
 Б
Р
О
Ј  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

Међупредметне 

компетенције 

Стандарди 

(чијем ће се       

oстваривању 

посветити посебна пажња у 

датом разреду) 



1. MY  LIFE Естетичка компетенција ,Сарадња, Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву ,Компетенција за учење 

 

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ. 1.1.16. 

ПСТ.1.1.18.  

ПСТ. 1.1.23  

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.25. 

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ. 3.1.10. 

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.24. 

ПСТ.3.1.29.  

ПСТ.3.1.30. 

ПСТ.3.2.4.  

ПСТ.3.3.1.  

 

2. THE FUTURE 

 

Комуникација,Рад са  подацима и 

информацијама,Одговоран однос према околини, 

Компетенција за учење 

 

 

 

ПСТ. 1.1.4.  

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.23  

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.12.  

ПСТ.2.1.15.  



ПСТ.2.1.22.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.29. 

ПСТ.3.1.30.  

 

3. TIMES AND PLACES: 

CITIES 

 

 

 

Дигитална компетенција,Комуникација,Одговорно учешће у 

демократском друшву, Сарадња,Компетенција за учење, 

 Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву,Сарадња, Дигитална компетенција, 

Компетенција за учење 

 

 

 

 

 

 

ПСТ. 1.1.4.  

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.23. 

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4.  

ПСТ.1.3.1. 

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.12.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.15.  

ПСТ.2.1.23.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26. 

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.3.1.   

ПСТ.3.1.3. 

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ. 3.1.21.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.29. 

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

 

 

 

4. 

EXPERIENCES; 

WHAT’S UP? 

 

Комуникација,Одговорно учешће у демократском 

друштву, 

Дигитална компетенција,Компетенција за учење 

 

Одговоран однос према здрављу, 

Сарадња,Одговоран однос према околини,Естетичка 

компетенција, Компетенција за учење 

 

 

 

ПСТ. 1.1.4.  

ПСТ.1.1.9.  

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ. 1.1.23  

ПСТ.1.2.2.  

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1.  

ПСТ.1.3.2. 

ПСТ.2.1.8.  

ПСТ.2.1.12.  

ПСТ.2.1.14.  

ПСТ.2.1.15.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи воде ка следећим стандардима:   

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате / блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим / блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе. 

ПСТ.2.1.18.  

ПСТ.2.1.25.  

ПСТ.2.1.26.  

ПСТ.2.2.3.  

ПСТ.2.3.1.  

ПСТ.2.3.6.  

ПСТ.3.1.3.  

ПСТ. 3.1.10.  

ПСТ. 3.1.21.  

ПСТ.3.1.22.  

ПСТ.3.1.26.  

ПСТ.3.1.27.  

ПСТ.3.1.29. 

ПСТ.3.1.30.  

ПСТ.3.2.4.  

 



ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним 

подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.) 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи 

одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. 

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр.СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или 

нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе 

(плаката, транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог 

репертоара језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 



ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје 

основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико 

локација циљних култура за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба 

уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћена визуелним елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета 

или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 



ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или 

одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних 

текстова опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, број 

линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи 

страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за 

које показује интересовање. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом. 



ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања 

на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о 

познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) 

које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, 

безбедносне информације и сл.). 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у 

складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на 

неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан 

начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким 

средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). 



ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему 

појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног 

узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-

интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и 

примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и 

разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама 

екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, 

које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

 



Кључни појмови: 

 

Кључни појмови: култура, правопис, лексика, семантика, граматика, изговор,  јачање вербалног самопоуздања, развијање пажње и 

концентрације, слушање, читање и разумевање прочитаног текста, писање, фразе, књижевна дела и часописи (библиотека Школе), 

мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

 

 

Процена и провера постигнућа ученика: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, различите технике формативног оцењивања. 

 

 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

Уколико у разреду буде ученика којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у 

школовање, недовољног познавања језика или других разлога потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни план и 

тај анекс ће бити прикључен Школском програму. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА  
 

Разред: шести 

Недељни број часова: 2 

Годишњи: 72 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-

географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 

мултикултуралности и патриотизма. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 Успоставља везе између 

физичкогеографских и 

друштвеногеографских објеката, 

појава и процеса; 

 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА Друштвена географија, предмет проучавања и 

подела 

 



 одређује математичкогеографски 

положај на Земљи; 

 анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске карте; 

 оријентише се у простору 

користећи компас, географску 

карту и сателитске навигационе 

системе; 

 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 
 

Географска/картографска мрежа 

Географска ширина и географска дужина, часовне 

зоне 

Појам карте и њен развој кроз историју 

Елементи карте (математички, географски и 

допунски) 

Картографски знаци и методе за представљање 

рељефа на карти 

Подела карата према садржају и величини размера 

Оријентација у простору и оријентација карте, 

мерење на карти, сателитски навигациони системи. 

 доводи у везу размештај светског 

становништва са природним 

карактеристикама простора; 

 анализира компоненте 

популационе динамике и њихов 

утицај на формирање укупних 

демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и света;  

 анализира различита обележја 

светског становништва и развија 

свест о солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и културних 

група; 

 

СТАНОВНИШТВО Основни појмови о становништву: демографски 

развитак и извори података о становништву 

Број и распоред становништва на Земљи 

Природно кретање становништва 

Миграције становништва 

Структуре становништва: биолошке и друштвено-

економске 

Савремени демографски процеси у Србији, Европи 

и свету 

 анализира географски положај 

насеља; 

 објашњава континуиране процесе 

у развоју насеља и даје примере у 

Србији, Европи и свету; 

 доводи у везу типове насеља и 

урбане и руралне процесе са 

структурама становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и процесима; 

 

НАСЕЉА 
 

Појам и настанак првих насеља 

Положај и географски размештај насеља 

Величина и функције насеља 

Типови насеља 

Урбанизација 

Град – унутрашња структура и односи са околним 

простором 

Село и рурални процеси 

 

 уз помоћ географске карте ПРИВРЕДА Привреда, привредне делатности и сектори 



анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности; 

 доводи у везу размештај 

привредних објеката и квалитет 

животне средине; 

 вреднује алтернативе за одрживи 

развој у својој локалној средини, 

Србији, Европи и свету; 

 

привреде 

Пољопривреда и географски простор 

Индустрија и географски простор 

Саобраћај, туризам и географски простор 

Ванпривредне делатности 

Развијени и неразвијени региони и државе и 

савремени геоекономски односи у свету 

Концепт одрживог развоја 

 

 објасни политичко-географску 

структуру државе; 

 представи процесе који су довели 

до формирања савремене 

политичкогеографске карте света; 

 

ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 
 

Појам и настанак првих држава 

Географски положај државе 

Величина и компактност територије државe 

Појам и функција државних граница 

Главни град 

Облик владавине 

Политичкогеографска карта Европе после Другог 

светског рата 

Политичкогеографска карта света после Другог 

светског рата 

 

 објасни како се издвајају 

географске регије;  

илуструје уз помоћ карте најважније 

географске објекте, појаве и процесе 

на простору Европе. 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ Географске регије и регионална географија 

Положај и границе Европе 

Природне карактеристике Европе 

Становништво Европе 

Насеља Европе. 

Привреда Европе 

Географске регије Европе 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

-Упознати ученике са општим предметом проучавања друштвене географије. 

-Упознати ученике са друштвено-географским дисциплинама и њиховим предметима проучавања, 

као и са њиховим везама са другим географским дисциплинама и другим наукама. 

-Помоћи ученицима да повежу постојећа знања у друштву са географијом као науком. 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

-Оспособити ученике да усвоје и разумеју појам географска карта, меридијан, паралела, екватор и 

гринич (при обради користити глобус, карту света) 



 -Оспособити ученике да самостално одређују географску ширину и дужину карти и глобусу 

(указати на корелацију са математиком). 

-Оспособити ученике да тумаче различите картографске знаке, да читају и анализирају 

општегеографске и тематске карте, објаснити начине представљања рељефа на картама. 

-Оспособити ученике за орјентацију у простору повезивањем већ постојећих знања о начинима 

орјентације помоћу Сунца,маховине...а такође оспособити ученике за орјентацију помоћу компаса и 

ГПС уређаја. 

 

СТАНОВНИШТВО -Упознати ученике са одликама и факторима демографског развитка, распоредом становништва на 

Земљи као и његовим структурним обележијима (нагласак да буде на обради основних појмова о 

становништву, значају његовог проучавања, као и основним изворима података) 

-Код ученика развијати свест о значају улоге човека у простору у коме живи 

-Указати на значај миграционих кретања за савремени демографски развитак 

-Указати на различите социјалне, етничке и културне групе као важан корак у подстицању 

толеранције и солидарности. 

-Приликом обраде садржаја користити географске крте, различите тематске карте, дијаграме, 

графиконе  

 

НАСЕЉА 
 

-Упознати ученике са основним појавама и процесима у развоју насеља у Србији, Европи и свету 

(нагласити корелацију са историјом). 

-Помоћи ученицима да се упознају са основним кавантитативним показатељима (нпр:популациона 

величина градова) 

-Објаснити најосновнију поделу насеља и указати на функције насеља. 

-Акценат ставити на процесе у развоју насеља (урбанизација, депопулација, деаграризација) 

ПРИВРЕДА -Упознати ученике са основним појмовима о привреди, факторима развоја привреде и појединих 

делатности као и утицајем привреде на географски простор. 

-Оспособити ученике да анализирају утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привредних делатности. 

-Указати на то како развој утиче на квалитет животне средине, шта је одрживи развој и због чега је 

значајан. 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 
 

-Упознати ученике са политичкогеографским карактеристикама државе, дефинисати појам државе, 

њене елементе и указати на време и место настанка првих држава у свету. 

-Ставити акценат на мотиве (интересе) интеграционих процеса. 

-Указати на значајне међународне организације (ЕУ,УН,НАТО пакт...) 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

-Указати ученицима на могућност примене знања из опште (физичке и друштвене) географије у 

регионалној географији. 

-Упознати ученике са основним појмовима о континенту (географски положај, границе и величина, 



природне и друштвене одлике,регије) 

 

Опште предметне компетенције 

Компетенција за учење: 

 Има позитиван и одговоран однос премаучењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, 

изражава и образлажеидеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос премањима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима ивременом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија личнаинтересовања. 

Одговорно учешће у демократском друштву: 

 Има позитиван став према поштовању људских права ислобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 

аргументованобрани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно удруштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава мишљењамањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралномдијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке 

акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, 
етничком...); акције против болести зависности, злостављања животињаитд.). 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује 

културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и 

културнихдобара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим уметничким и неуметничким пољима 

свогделовања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у 

основномобразовању. 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко 

интернетаитд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у 



погледу дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументованначин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз комуникацију 
негује културу изражавања и чува језичкиидентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и безупадица. 

 

Одговоран однос према околини: 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити 

стање и квалитет животне средине иприроде. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне 

средине и ка одрживом развоју. 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног 

избора и преузима одговорност за својизбор. 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву: 

 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалнуоријентацију; 

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи и 

преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге; 

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи ЦВ и 

мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље иочекивања. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховогостваривања. 

Рад с подацима иинформацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане 

податке и разликује податак/ информацију од њиховогтумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и 
препознаје могуће грешке уз помоћнаставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, тумачи 
и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из различитихобласти. 

Решавање проблема:                                                                                                                                                                                                                                                               

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу претходно 

стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколскогискуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора информација, 

средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће секонсултовати). 



 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 
ваншколскимискуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, 

алтернативне начине решавања, тачност и прецизнострешења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и дискутује са 

другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену 

целину сапретходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новимситуацијама. 

Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе илипара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима илигрупе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнадсопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултатерада. 

 

Дигитална компетенција: 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 
средстваИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТсредства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајућиначин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу исaрaдњу. 
 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењуИКТ. 

 

 

 

Специфичне предметне компетенције  

 

 ОБЛАСТ: Развијеност и примена географских способности и вештина зa 

решавање одређених ситуација 

Основни ниво 

Ученик чита географску карту, употребљава различите географске изворе и статистичке податке. Употребљава најједноставније 

мерне инструменте и описује податке које они приказују. 



Средњи ниво 

Ученик истражује, класификује и приказује елементе географске средине на немој карти, моделом, дијаграмом, табелом, схемом, 

текстом. Познаје значај примене информационих технологија у свакодневним активностима. 

 

Напредни ниво 

Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира информације о географским чињеницама датим у 

писаним и електронским медијима, изводи закључке и примењује их у новим ситуацијама. 

Примењује информационе технологије ради обављања различитих активности. 

ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у 

одређеним проблемским ситуацијама 

Основни ниво 

Ученик препознаје, разликује и именује физичко-географске, друштвено-географске и регионално-географске чињенице и наводи 

њихове вредности за рационално коришћење у свакодневном животу. 

Средњи ниво 

Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност и распрострањеност физичко-географских и друштвено-

географских чињеница, а регионално-географске чињенице, везе и законитости сврстава у одређене појмовне категорије и системе. 

Напредни ниво 

Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у 

географској средини и предлаже нова решења. Издваја и упоређује географске регије. 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Наставни програм географије представља програм оријентисан на исходе. Исходи су искази о томе шта ће ученици знати, разумети и 

умети да ураде након обрађене наставне области/теме, односно на основу знања која граде учећи географију. Исходи представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз три програмске области 

овог предмета. 



Главна карактеристика наставе усмерене на достизање исхода је учење у школи током којег наставник треба да обезбеди услове у 

којима ће ученик учити: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем онога што учи са оним што је 

већ учио из географије и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 

другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; предвиђањем последица; 

– кооперативно: кроз рад и сарадњу са ученицима и наставником, кроз дискусију и размену мишљења користећи све 

расположиве изворе знања. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања ученика је у функцији развоја ученика у достизању исхода. Праћење и вредновање ученика започиње 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. У ту сврху, сваки наставни час и 

свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље 

активности. Наставник треба да подржи саморефлексију (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и подстицање 

саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања како да их остваре. Оцењивање је саставни 

део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа 

ученика у току савладавања школског програма. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и 

практичног рада. Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: писању и излагању презентација, различитим 

облицима групног рада, рад на пројектима и сл. Критеријуми бројчаног оцењивања (сумативно оцењивање) су дефинисани 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

 

СТАНДАРДИ 

 

  ОСНОВНИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (80%) 

 

У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 

ГЕ.1.1.1. оријентише се у природи и на географској карти 

ГЕ.1.1.2. Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус и географска карта) 



ГЕ.1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте. 

 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 

ГЕ.1.3.1.Познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2. Дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 

ГЕ.1.4.2.Именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (50%) 

 

У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 

ГЕ.2.1.1. одређује положај места и тачака на географској карти и у простору 

ГЕ.2.1.3. класификује географске чињенице (објекте, појаве и процесе) и географске 

податке и представља их на немој карти картографским изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...), 

моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. 

ГЕ.2.1.4.  Понуђене географске податке приказује на немој карти картографским изражајним средствима 

 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 

ГЕ.2.3.1.Разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва 

ГЕ.2.3.2.Именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, ФАО, Црвени крст...) 

 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 

ГЕ.2.4.2.Описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (25%) 

У области ГЕОГРАФСКЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕШТИНЕ ученик уме да: 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним и каузалним везама географских чињеница – објеката, појава процеса и односа на основу 

анализе географске карте 

ГЕ.3.1.3. планира и изводи једноставна теренска истраживања. 

 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 



ГЕ.3.3.1.Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности 

 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈАученик уме да: 

ГЕ.3.4.2.Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме 

да издвоји географске регије 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ) 

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним 

способностима ученика.  

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из из опште физичке географијеи пружају ученицима основна знања за 

брже и лакше разумевање градива. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за 

друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења природних појава и 

процеса . 

 

 

 

 

 

 

 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода) 

 

Шта пратимо 
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ученик који остварује веома 

значајан напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности самостално 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и средњем 

нивоу, као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, добија 

оцену одличан (5); 

- Свакодневно 

бележење активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Усмено одговарање, 

свеска евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

-Редовност доношења 

домаћег, свеска 

евиденције 

 

 

 

 

 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута 

++ 

За давање комплетног, 

потпуног одговора на 

тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење током 

године 

 

Учесталост по 

месецима 

Пресек стања по 

тромесечју 

ученик који остварује значајан 

напредак у савладавању програма 

предмета и у потпуности, 

самостално, испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део захтева 

са напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа уз мању 

помоћ наставника, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, добија 

оцену врло добар (4); 

Свеобухватност 

одговора 

Хронолошка 

прецизност 

Сналажење на карти 

Хоризонтално и 

вертикално 

повезивање градива 

 

По потреби,  

бар једном у 

полугодишту 

За три недоношења 

домаћег -1 у свеску 

 

 

 

 

Прегледање свески 

 

Свакодневно 

током 

годинепраћење/ 

пресек стања за 

тромесечје 

 

На крају наставне 

године 



ученик који остварује напредак у 

савладавању програма предмета и 

у потпуности, самостално 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и већи део 

на средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, добија 

оцену добар (3); 

 

 

 

 

- Писане провере, 

свеска евиденције 

 

 

 

 

 

 

 

- Групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група), свеска 

евиденције 

 

 

 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова), свеска 

евиденције 

 

-Сналажење на карти, 

свеска евиденције 

Бодовање: 

 

40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након сваке теме 

ученик који остварује минималан 

напредак у савладавању програма 

предмета и испуњавања уз помоћ 

наставника захтеве који су 

утврђени у већем делу основног 

нивоа постигнућа, односно 

захтеве који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа и, добија 

оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање 

резултата рада група 

(пано, табела...) 

 

По потреби 

Прва три пара која 

ураде добијају +5 

 

По потреби 

За показаних 5 

појмова -5 

За 4 -4 

3-3 

2-2 

1-1 

На крају школске 

године 
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веома висок степен ангажовања 

ученика (5) 

 

 

Вођење евиденције од 

стране наставника о:  

-Броју јављања на 

часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 

-Учешћу на 

такмичењима,  

-Несебичном пружању 

помоћи другим 

ученицима... 

 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама 

 

-Број и квалитет  

добровољног учешћа 

у разним наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења, израда 

паноа, кратко 

предавање, вођење 

квиза, израда 

асоцијација...) 

-Пресек стања по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика 

(4) 

 

уз ангажовање ученика (3) 

 

ангажовање ученика (2) 

 

 

 

      

 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих 

технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада је 

препуштен наставнику. Наставници треба да препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају квалитет и 

проверавају резултате учења. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да се усавршава 

пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу. 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја. 

-  

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 
Разред: шести 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ: Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска 

знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске токове и процесе, улогу истакнутих 

личности које су одредиле развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, културну...), 

као и историју суседних народа. 

 

Оперативни задаци: 

- разумевање појма ''средњи век'' и основних одлика тог историјског периода 

- разумевање основних одлика феудалног друштва 

- стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне Европе 

- стицање знања о српским средњевековним државама 

- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век 

- разумевање улоге религије у друштву средњег века 

- упознавање културних и техничких достигнућа средњег века 

- коришћење историјских карата за тај период 

- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

 
образложи узроке и последице 

историјских догађаја на конкретним 

примерима;  

 

пореди историјске појаве;  

 
наведе најзначајније последице настанка и 

развоја држава у Европи и Средоземљу у 

средњем и раном новом веку;  

 
на основу датих примера, изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском (на 

плану политике, економских прилика, 

друштвених и културних појава);  

 
сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту;  

 приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских појава 

и промена;  

 на историјској карти лоцира правце 

миграција и простор насељен Србима и 

њиховим суседима у средњем и раном 

новом  

 
идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду средњег и 

раног новог века;  

 
изводи закључак о значају српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице;  

 
пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца, различитих животних доби, 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 

Основне одлике периода средњег века и новог века (појмови 

средњи век, нови век, прединдустријско доба, хронолошки и 

просторни оквири).  

Историјски извори за историју средњег века и раног новог века 

и њихова сазнајна вредност (писани и материјални). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ  

 

 
 

 

 

 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи 

(германска и словенска племена, Бугари, Мађари, Викинзи).  

Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, 

Византијско царство, Арабљани).  

Религија у раном средњем веку (христијанизација и 

хришћанска црква, Велики раскол, ислам).  

Феудално друштво ( друштвене категорије, вазални односи).  

Српске земље и Балканско полуострво (досељавање Срба и 

Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, формирање 

српских земаља, христијанизација, ширење писмености). 
Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, Властимир, 

цар Симеон, Јован Владимир, Василије II, краљ Михаило, 

Ћирило и Методије 

 

 

 

 



припадника постојећих друштвених 

слојева, у средњем и раном новом веку;  

 
разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније последице 

настанка и ширења различитих верских 

учења у средњем и раном новом веку;  

 на понуђеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности;  

 
образлаже најважније последице научно-

техничких открића у периоду средњег и 

раног новог века;  

 идентификује основне одлике и 

промене у начину производње у средњем 

и раном новом веку;  

 илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација;  

 разликује споменике различитих епоха, 

са посебним освртом на оне у локалној 

средини;  

 
илуструје примерима важност утицаја 

политичких, привредних, научних и 

културних тековина средњег и раног 

новог века у савременом друштву;  

 
користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних историјских извора и 

литературе;  

 
повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни);  

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ  

 

Државно уређење (типови европских 

монархија; република).  

Сусрети и прожимања цивилизација и 

народа (хришћанство, ислам, јудаизам, 

Крсташки ратови).  

Српске земље и суседи (краљевина и 

царство, деспотовина, аутокефална 

црква, односи са Византијом, Угарском, 

Бугарском, Венецијом, османска 

освајања у југоисточној Европи).  

Свакодневни живот у Европи и српским 

земљама (двор и дворски живот, живот 

на селу и граду – занимања, родни 

односи, правоверје и јереси, куга).  

Опште одлике средњовековне културе 

(верски карактер културе, витешка 

култура, културне области, школе и 

универзитети, проналасци; писана и 

визуелна култура код Срба, легенде) 

Истакнуте личности: Фридрих 

Барбароса, Ричард Лавље Срце, Саладин, 

Стефан Немања, Стефан Првовенчани, 

Сава Немањић, краљ Милутин, Стефан 

Душан, кнез Лазар и кнегиња Милица, 

Твртко I Котроманић, Стефан Лазаревић, 

деспот Ђурађ, Скендербег, Балшићи, 

Црнојевићи, Мехмед Освајач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири, научна и 

техничка открића, штампа, промене у начину производње, 

банкарство, успон градова – примери Фиренце, Венеције, 

Антверпена...).  

Велика географска открића и колонизација (истакнути 

морепловци и њихова путовања, сусрет са ваневропским 

цивилизацијама.Основна обележја хуманизма и ренесансе; 

књижевност, политичка мисао, промене у свакодневном 



 
учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања.  

 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ 

ВЕКУ 

(Прединдустријско 

доба) 

животу, обичаји и веровања – прогон „вештица”...).  

Реформација и противреформација (узроци, протестантизам, 

католичка реакција – улога језуита; верски сукоби и ратови).  

Појава апсолутистичких монархија (промене у државном 

уређењу, централизација државе, положај владара).  

Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и 

друштво).  

Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком  

влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и  

културног идентитета – исламизација, покатоличавање, 

унијаћење; учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и 

привилегије, Војна крајина).  

Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Кристифор Колумбо, 

Фернандо Магелан, Леонардо да Винчи, Микеланђело 

Буонароти, Николо Макијавели, Исак Њутн, Мартин Лутер, 

Карло V и Филип II Хабзбуршки, Елизабета I, Вилијам 

Шекспир, Луј XIV, Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић, Арсеније III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић. 
 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, 

графикона, ППТ 

Посета локалном музеју и културно-историјским споменицима, историјском 

архиву,евентуално виртуелна посета музеју, локалитету... 

Увођење ученика у главне појмове средњег века и феудализма, применом на 

примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика 

Коришћење  уџбеника: тестови, видео записи са питањима, ППТ; 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ  

 

 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, 

графикона, ППТ 

Вежбање на историјској карти  

Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са питањима, ППТ; едмодо платформе 

и др. 



Анализа историјских извора: из уџбеника и других 

Израда ППТ, паноа, табела, кратка предавања од стране ученика 

Самоевалуација и евалуација 

Поређење кметова и робова, Франачке и Византије, православне и католичке цркве 

Корелација са веронауком, географијом, ликовним 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ  

 

 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, 

графикона, ППТ 

Вежбање на историјској карти  

Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са питањима, ППТ; едмодо платформе 

и др. 

Анализа историјских извора из уџбеника и других 

Израда ППТ, паноа, кратка предавања од стране ученика 

Самоевалуација и евалуација 

Повезивање са савременошћу 

Корелација са веронауком, српским, ликовним 

Вежбање на историјској карти  

Поређење култура 

Корелација са грађанским и веронауком 

 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 

У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 

(Прединдустријско доба) 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, 

графикона, ППТ 

Вежбање на историјској карти  

Коришћење  веб алата: тестови, видео записи са питањима, ППТ; едмодо платформе 

и др. 

Анализа историјских извора из уџбеника и других 

Израда ППТ, паноа, кратка предавања од стране ученика 

Самоевалуација и евалуација 

Повезивање са савременошћу 

Корелација са веронауком, српским, ликовним 

Вежбање на историјској карти  

Поређење култура 

Корелација са грађанским и веронауком 

 

 

 

 



ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање света, његових 

историјских корена и актуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 

демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена. Ученику се кроз наставу историје омогућава развој 

групних идентитета (национални, државни, регионални) чиме се обогаћује и лични идентитет. 

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове,  хронологију, орјентише се у историјском 

простору) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено друштво. Развијају се вештине неопходне за 

успостављање критичког односа према различитим друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у 

савременом друштву, развија ставове неопходне за живот у савременом окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима. 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочите аналитиче вештине компарације извора информација, процењујући њихову 

релавантност, објективност и комплексност. Веома важу димензију наставе историје представља разумевање функционисања 

савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим трајањем обликују садашњицу.  

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са историјском 

димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено 

друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање и неговање толеранције, као и 

да писмено и графички приказује резултате свог истраживања. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И КРИТИЧКИ ОДНОС ПРЕМА ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ 

 

Основни ниво 

Именујући најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за боље разумевање приошлости 

сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним 

животним ситуацијама. Оријентише се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на 

стварање цивилизација, друштва, држава и нација. Има критички однос према тумачењу савремених догађаја. 

 

Средњи ниво 



Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, 

политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички 

простор. Повезује поједине процесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надограђује идентитет. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује о појединим историјским догађајима, појавама и процесима из националне, регионалне и опште 

историје, као и историјске и савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских 

програма неопходних за презентовање резултата историјских истраживања. Продубљује познавање прошлости анализирањем 

савремених, пре свега друштвених и културних појава и процеса у историјском контексту. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ИСТОРИЈЕ И САВРЕМЕНИХ ИДЕНТИТЕТА КАО ОСНОВА ЗА АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ У ДРУШТВУ 

 

Основни ниво 

Уочава различите културне, друштвене, политичке и религијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени идентите. 

Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима и поштовању другачијег становиштва. 

Примењује основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа. 

Негује толерантан вид комуникације, и разноврсних културних традиција. Препознаје узроке и последице историјских и савремених 

конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу.  

 

Средњи ниво 

Анализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 

информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и 

садашњости. Дефинише историјске процесе дугог трајања, уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што 

доприноси разумевању историјске основе савремених појава. Гради толерантан однос према припадницима других нација или 

вероисповести у регионалном или унутардржавном контексту, неопходан у превенцији конфликата. Развија и надограђује своје 

различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантан однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 

засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, верских и културних позиција, чиме се гради 

конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултурално друштву.. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Дигитална компетенција 

 

Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих технологија (уређаје, софтверске 

производе и сервисе из области електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања 



постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању. Познаје основне карактеристике 

информационо- комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ), односно њихов утицај и значај на живот и рад појединца и 

заједница. Уме да одабере одговарајуће ИКТ средство и да га користи на одговоран и креативан начин у свакодневним 

активностима (учење и креативан рад; сарадња; комуникација; решавање проблема; организација, обрада, размена и презентација 

информација). Приликом коришћења ИКТ-а свестан је ризика за сопствену и туђу сигурност и добробит, поштује приватност и 

одговорним поступањем штити себе и друге. 

 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

средства ИКТ-а. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТсредства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство И КТ-а и да га користи на одговарајући начин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а. 

Естетичка компетенција 

 

Ученик влада основним значењем појмова култура и естетичка вредност
1
. Eстетичку вредност не везује само и искључиво за 

уметност, већ и за друге садржаје: природне или биологистичке (нпр. непоновљивост природе), социолошке или идеолошке 
(човеково деловање на природу, односи унутар заједнице), емотивно-афективне (креативност и стваралачко мишљење и 

понашање
2  
како појединца, тако и групе) и практичне (појмови, модели, поступци, теоријске основе игре, литерарних, ликовних, 

музичких и сценских облика и сл.). 

 Препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су: уметничко стваралаштво, национална и светска 

природна и културна баштина, језичка култура у уметничком и у неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и 

јавном животу, електронским и штампаним медијима, дизајну и другим видовима комуникације…), научно мишљење, 

друштвени односи, друштво и појаве у друштву. 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује 

културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних 

добара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог 

деловања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у основномо 

бразовању. 

 Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос према употреби и 

злоупотреби природе. 

 



Компетенција за учење 

 

Учење је процес стицања знања и вештина, развијања свести и ставова неопходних за  лични  и професионални  развој  и активно  

учешће  у  друштвеном животу. Способност за целоживотно учење обухвата све компетенције које се стичу образовањем. 

Компетенција за учење основа је целоживотног учења. 

Ученик треба да буде оспособљен и мотивисан да схвати значај учења; изабере одговарајуће методе; прати сопствени напредак 

током учења и усмерава учење у складу са намерама и циљем који има. Ученик стиче нова знања и вештине, примењујући 

претходно учење и ваншколско искуство. Развија свест и о стваралачкој природи учења. Истрајан је и превазилази тешкоће у 

учењу. 

 

 Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, 

изражава и образлаже идеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима и временом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује,открива и повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 

Комуникација 

 

Ученик комуницира на сврсисходан и конструктиван начин у приватном, јавном, и образовном контексту. Прилагођава начин и 

средства комуникације карактеристикама ситуације. Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације 

специфичан за различите научне, техничке и уметничке дисциплине. У комуникацији уме да изрази мишљење, осећања и ставове 

и да представи своје циљеве на позитиван, конструктиван и аргументован начин поштујући и уважавајући другог. Критички 

процењује садржај и начин комуникације у различитим ситуацијама. Има развијену свест о значају конструктивне комуникације и 

активно доприноси неговању културе дијалога у заједницама којима припада. 

 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, путем интернета 

итд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације,  поштујући ограничења  у 

погледу  дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктивани аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз комуникацију 

негује културу изражавања и чува језички идентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 



Одговоран однос према околини 

 

Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на животну средину и природу; усваја ставове о неопходности 

очувања непосредне и шире околине и развија способности активног деловања ради очувања средине у школи,  непосредној 

околини и породици. Познаје људске активности и начин на који оне могу да угрозе или унапреде околину, живи свет и природу у 

окружењу. Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу. Разуме 

сопствену одговорност и одговорност заједнице у изградњи личне и заједничке будућности, као и будућности наредних 

генерација. У области одрживог развоја – зна основне поставке одрживости, разуме принципе одрживог развоја и практикује 

активности које га подржавају. 

 Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј околини и свакодневном 

животу; развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити 

стање и квалитет животне средине и природе. 

 Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се његова добробит и добробит 

заједнице и друштва огледа и у квалитету и одрживости његове околине. 

 Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа; 

повезује значај тих активности за свој будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне 

средине и ка одрживом развоју. 

 Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује какав утицај оне имају на 

животну средину, квалитет живота и здравља и одрживи развој. 

Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Ученик разуме и прихвата  значај принципа правде,  слободе, солидарности, националне, верске, родне и етничке равноправности 

и одговорности–као темеља демократског друштва, активно учествујући у животу школе (одељењска заједница, вршњачки тим, 

ученички парламент и сл. ) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу са својим узрастом. Поштује и 

залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских права, као и личног и националног достојанства. Упознаје себе, развија 

своје друштвене улоге и јача свој идентитет,  лични интегритет, самосталност, самопоуздање и позитиван однос према другима. 

Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке које чини 

и понаша се хумано и с уважавањем према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења уважавајући супротна гледишта, 

као и усвојене процедуре доношења одлука. 

 

 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано 

брани. 



 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава мишљења 

мањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке 

акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, 

етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.). 

 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће и спремно прихвата промене, 

преузима одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију као стварењу циљева и постизању успеха. Ученик кроз 

образовање стиче свест о сопственим потенцијалима иинтересовањима и бива оснажен да самостално доноси одлуке о изборима 

будућег образовања, занимања и професионалне оријентације. Реализује унапред осмишљене идеје и учествује у пројектима који 

се тичу школе и локалне заједнице. Ученик стиче знања о карактеристикама одређених послова и радних места, разуме свет рада и 

пословања из перспективе друштва и спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција. 

 Прилагођава се друштвеним и економским променама, усмерен је на развој нових вештина, које примењује у практичном 

раду; суочава са неизвесностима на иницијативан и предузимљив начин. 

 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалнуоријентацију. 

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; пособан је да развије идеју, представи је, образложи и 

преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге. 

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи CV и 

мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог остваривања. 

 

Рад с подацима и информацијама 

 

Ученик разуме значај коришћења поузданих података и информација у процесу учења, њихову примену за рад, доношење одлука 

и свакодневни живот. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи 

текст, бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази различите изворе 

информација и података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну комуникацију итд.), критички разматра њихову 

поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне информације из различитихизвора. 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке 

и разликује податак /информацију од њиховог тумачења. 

 Користи податке из различитих извора и начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и 

препознаје могуће грешке уз помоћ наставника. 



 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, тумачи и 

примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих области. 

 Селектује, обрађује наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим форматима, укључујући и ИКТ. 

 Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности података. 

Решавање проблема 

 

Ученик примењује знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, интелектуалне, емоционалне и социјалне 

способности у проналажењу одговора/решења у за њега новим ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном 

животу. Оспособљен је да у циљу решавања проблемских ситуација селективно и сврсисходно користи књиге и друге изворе 

информација, алате, помоћ наставника, ученика и других особа из школског и ваншколског окружења. Ученик је мотивисан да 

реши проблемску ситуацију, истрајава у решавању, проналази/осмишљава решење проблемских ситуација, процењује тачност 

решења и начин решавања. 

 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу претходно 

стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора информација, 

средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 

ваншколским искуством. 

 Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, 

алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и дискутује са другим 

особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са 

претходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

 

Сарадња 

 

Ученик развија способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема или 

реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на конструктиван, одговоран и креативан начин 

афирмишући дух међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, аргументовано и конструктивно 

доприноси раду групе у свим фазама групног рада: формирање групе, формулисање заједничких циљева, усаглашавање у вези са 

правилима заједничког рада, формулисање оптималног начина за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања 

различитих предлога, подела улога и дужности, преузимање одговорности за одређене активности, надгледање заједничког рада и 

усклађивање постигнутих  договора са новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког  рада и сарадње. 

У процесу договарања уме да изрази своја осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава друге да изразе своје погледе, прихвата 



да су разлике у погледима предност групног рада и поштује друге који имају другачије погледе. 

У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила заједничког рада. 

 

 

 Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 

 Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

 или пару. 

 Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе. 

 Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених. 

 Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада. 
 

Одговоран однос према здрављу 

 

Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког здравља. Одговоран однос према 

здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу  на  

здравље  и  практиковање здравих  животних  стилова.  Својим понашањем, као појединац и део различитих група иза једница, 

промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за 

превенцију болести и очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију болести и очувањездравља. 

 

 Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране (редовност, важност 

доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна последице неправилне исхране. 

 Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и шта их изазива и примењује 

мере превенције, личне хигијене и хигијене простора. 

 Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних супстанци укључујући и последице 

других облика болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и свестан је здравствених, породичних и социјалних 

последица сопственог избора. 

 Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских, техничких, хемијских итд.) на здравље, чита 

декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака и премањима поступа. 

 Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне 

ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност. 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и  ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног 

избора и преузима одговорност за свој избор. 

 

 



Кључни појмови: феудализам, прединдустријско доба, монархија, градска комуна, Црква, религија, хуманизам и ренесанса, 

географска открића, научна открића и технички проналасци, сеобе, прожимање цивилизација, индивидуални и колективни 

идентитети. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за сваку од четири тематске целине (Основи 

проучавања прошлости; Европа, Средоземље и српске земље у раном средњем веку; Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем 

веку и Европа, свет и српске земље у раном новом веку – прединдустријско доба), дати и садржаји.  

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају не само основна знања, већ да их искористе у 

развоју вештина историјског мишљења и изградњи ставова и вредности. Програм, у том смислу, нуди садржински оквир, а наставник има 

могућност да изабере и неке додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе, или да одговарају њиховим 

интересовањима (програм се, на пример, може допунити и садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија 

представа о историјској и културној баштини у њиховом крају – археолошка налазишта, музејске збирке). Сви садржаји су дефинисани тако 

да буду у функцији остваривања исхода предвиђених програмом. Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода 

наставе и учења и активности ученика.  

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је та да је фокусирана на учење у школи, што значи да ученик треба 

да учи: 

− смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним 

што је учио из историје и других предмета; 

− проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања 

себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 

− дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

− критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

− кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 

аргументе саговорника. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике 

ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, 

наставник најпре креира свој годишњи план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. 



 Од њега се очекује и да, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за сваку наставну јединицу. При планирању 

треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и 

више различитих активности. Наставник за сваки час планира и припрема средства и начине провере остварености пројектованих 

исхода. У планирању и припремању наставе и учења, наставник планира не само своје, већ и активности ученика на часу. Поред 

уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Ученици у шести разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са одређеним животним искуствима и уобличеним 

ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, ставове и вредности.  

Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ учења предмета и дефинисане 

исходе. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода постоји 

повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи од исхода су процесни и представљају 

резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода и обраде различитих садржаја. Битно је 

искористити велике могућности које Историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи 

сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би 

оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично. 

Посебно место у настави Историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, 

подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро осмишљена 

питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести. У зависности од циља који 

наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, 

подстицање поређења, трагање за појашњењем. 

Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе „како је уистину било”, већ и 

зашто се нешто десило и какве су последице из тога проистекле. Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи у 

свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских 

података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских 

споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на очигледан 

и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз време прате промене на одређеном 

простору.  

Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање језичке и говорне културе (вештине беседништва), јер историјски садржаји 

богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну функцију Историје, која у образовном 

систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и 

условљености географских, економских и културних услова живота човека. Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење 

историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У настави 



треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт мултиперспективности. Одређене теме, по могућности, треба 

реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба интернета, прављење презентација, коришћење 

дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата).  

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов 

даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати 

и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. Сваки наставни час 

и свака активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У вредновању наученог, поред усменог 

испитивања, користе се и тестови знања. У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте 

активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од 

сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 

Исходи воде ка следећим стандардима:   

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf


ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.2.2.1. уме да закључи о ком догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских 

извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и историјски феномен) 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf


ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који 

говоре о истом историјском догађају, феномену 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и историјски феномен) 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.1.1.4. уме да одреди ком веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској 

појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf


ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и историјски феномен) 

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

- Формативно оцењивање: Свакодневно бележење активности ученика на часу у свеску евиденције наставника 

-Комисија ученика и наставника 

- Усмено одговарање 

-Редовност доношења домаћег 

-Ученици воде евиденцију 

-Прегледање свески 

- Писане провере 

-Ученици дају самопроцену оцене 

- Групни рад 

(посматрање наставника, излагање група,  процена осталих ученика) 

- Рад у пару 

(посматрање наставника, излагање парова, процена осталих ученика) 

-Сналажење на карти 

Вођење евиденције од стране наставника о:  

-Броју јављања на часовима 

-Броју успешности у групном раду, раду у пару 

-Учешће на такмичењима, посета културно-историјским институцијама 

-Несебично пружање помоћи другим ученицима 

-Израда паноа, ППТ, различитих врста излагања 

 

 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf


НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у развоју 

и учењу, као и надареним ученицима. 

 

МАТЕМАТИКА 

Разред: шести 

Недељни  фонд часова: 4 

Годишњи фонд часова: 144  

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 

вештинама, развије основе аапстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмомо и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми учени ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној правој целе и рационалне бројеве ( 

записане у облику разломка или у 

децималном запису); 

- одреди супротан број, апсолутну вредност 

и реципрочну вредност рационалног броја; 

- изрчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну линеарну 

једначину и неједначину у скупу 

 

 

 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

Скуп целих бројева (Z). Супротан број. Апсолутна 

вредност целог броја. 

 

Приказ целих бројева на бројевној правој. 

Упоређивање целих бројева.  

 

Основне рачунске операције у скупу Z и њихова 

својства.  

 

Изрази са целим бројевима 

 Први део: 



рационалних бројева; 

- реши једноставан проблем из свакодневног 

живота корисећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

- примени пропорцију и проценат у реалним 

ситуацијама; 

- прикаже податке и зависност између две 

величине у координатном систему ( 

стубичасти, тачкасти и линијски дијаграм); 

- тумачи податке приказане табелом и 

графички; 

- класификује троуглове односно 

 

 

 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

Скуп рационалних бројева. Супротан број. 

Апсолутна вредност рационалног броја.  

Приказ рационалних  бројева на бројевној правој. 

Упоређивање рационалних бројева. 

 

Основне рачунске операције у скупу Q и њихова 

својства. 

Изрази са рационалним бројевима. 

Једначине и неједначине:             
                       (          
 ) 
Други део: 

Координатни систем. Приказ података у 

координатном систему. 

Приказ зависности међу величинама. 

Размера, пропорције и проценти. 

Директна пропорционалност. 

Обрнута пропорционалност. 



четвороуглове на основу њихових својстава; 

- конструише углове од 90º и 60º и користи 

њихове делове за конструкције других 

углова; 

- уочи одговарајуће елементе подударних 

троуглова; 

- утврди да ли су два троугла подударна на 

основу ставова подударности; 

- конструише троугао, паралелограм и 

трапез на основу задатих елемената ( 

странице и углови троуглова и 

четвороуглова и дијагонала четвороугла); 

- примени својства троуглова и 

четвороуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

- сабира и одузима векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

- одреди центар описане и уписане 

кружнице троугла; 

- примењује особине централне и осне 

симетрије и транслације у једноставнијим 

задацима; 

- израчуна површину троугла и четвороугла 

користећи обрасце или разложиву једнакост; 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОУГАО 

Први део: 

Појам троугла. Обим троугла. 

Једнакокраки и једнакостранични троуглови. Висина 

троугла. 

 

Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте 

троуглова према угловима.  

 

Односи између страница и углова троугла. Једнакост 

троугла. 

Конструкције неких углова ( 60°,120°, 30°, 45°, 75°, 

135°) 

 

Други део: 

Основне конструкције троуглова.  

Појам подударности и ставови подударности. 

Централна симетрија и подударност. 

Осна симетрија и подударност. 

Центар описане и уписане кружнице троугла. 

 

 

 

 

 

ЧЕТВОРОУГАО 

 Четвороугао. Углови четвороугла. Збир углова 

четвороугла.  

Паралелограм. Особине паралелограма. Услови да 

четвороугао буде паралелограм.  

Ромб, правоугаоник и квадрат. 

Конструкције праралелограма. 

Сабирање и одузимање вектора. Множење вектора 

бројем. 

Трапез. Особине трапеза. 

Средња линија троугла и трапеза. 

Конструкција трапеза. 

Делтоид. 



ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

Појам површине фигуре, површина правоугаоника и 

квадрата. 

Једнакост површина подударних фигура. 

Површина паралелограма, троугла, трапеза. 

Површина четвороугла са нормалним дијагоналама. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

Цели бројеви Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих бројева Z, као 

скуп који је допуњен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такође проширује значење 

операција и релација. 

Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а природни 

бројеви у том ширем скупу слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење тих 

бројева које они имају на разним скалама(термометарској, табли лифта, приказивању прихода и 

расхода...). указати на температуре    , тастер лифта који носи ознаку -1, стање на личном 

рачуну који има ознаку 40 000 динара и  -40 000 динара. У том смислу, пожељно је, на 

конкретним примерима, на разним скалама приказати неке позитивне и негативне температуре, 

нека позитивна и негативна финансијска стања, надморску висину... 

Ако је   ознака за природне бројеве, онда ће –   бити ознака за негативне целе бројеве и при 

том: 

-   и –   чине пар супротних бројева 

-    је апсолутна вредност за оба броје   и –   

- Броју –   супротан је број  , тј.  (  )      
 

Поређење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом представљању тачкама на бројевној 

правој и прати представу о распореду тих тачака. Уз ту представу иде и она о усмереној дужи 

као,,ходу         од тачке нула до тачке која представља тај број. Треба нагласити да, када се бројевна 

права позитивно орјентише, кретање у супротном правцу генерише негативне бројеве. У том 

контексту треба указати и на геометријско тумачење апсолутне вредности целог броја и 

потенцирати апсолутну вредност целог броја као одстојање тачке од (координатне) нуле, 

истичући да цео број и њему супротан број имају једнаке апсолутне вредности, тј.једнака 

одстојања од (координатне) нуле. 

Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање ,,ходова    тј.надовезивање усмерених дужи, 

у смислу да 3 + 5 представљање наставак ,,кретања     у истом смеру, а да   (  ) представља 
кретање за 3 јединице у позитивном смеру и потом 5в јединица у негативном смеру. После рада 

са конкретним примерима(који би били системски груписани и записивани, као на пример, 

      (  ) (  )    (  )  (  )) треба прећи на формалну дефиницију збира целих 
бројева. Та формализација може уследити и касније, када ученици у потпуности овладају 

сабирањем целих бројева. Много је важније да ученици суштински схвате алгоритам сабирања и 

да тачно извршавају сабирање, него да знају да искажу дефиницију, а не знају да је примене. 



Особине сабирања целих бројева(комутативност и асоцијативност) такоже треба приказати кроз 

конкретне примере. Једноставно треба показати да   (  ) има једнаку вредност као и (  )  
 , тј.да је потпуно свеједно да ли се ,,крећемо    прво у позитивном смеру за 7 јединичних дужи 
или у негативном смеру за 5 јединичних дужи. 

Одузимање у скупу Z дефинише се као сабирање са супротним бројем, па је потребно истаћи да 

је у скупу Z та операција увек изводљива, тј.да више није неопходно да умањеник буде већи или 

једнак од умањиоца. 

Приликом увођења множења у скупу Z, први корак је опет интуитиван. То, на пример, значи да 

проблем множења     поново сводимо на продужено сабирање, тј.на релацију          . 

Аналогно и проблем   (  ) сводимо на релацију   (  )  (  )  (  )  (  ) и кроз низ 
сличних примера долазимо до правила множења позитивног и негативног целог броја. 

Али и до важних последица, а то је да је   (  )  (  )      (  )  (  )       тј.да је 

  (  )    (  )        . 

Остаје да се објасни случај множења два негативна цела броја па производ (  )  (  ) 
записујемо као (  )  (  )     (  )   (  )    (на основу већ познате једнакости 

 (  )   ). Уопштеније (  )  (  )     (  )   (    )     . 

Свуда прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају опште формулације. 

Својство комутативности и асоцијативности множења илуструју се прво на конкретним 

примерима, а тек потом се и формално изведе на основу дефиниције множења. На сличан начин, 

преко примера и кроз задатке, треба илустровати и својство дистрибутивности. Кроз примере 

треба и показати да скуп Z није затворен за дељење, тј.да количник два цела броја није увек цео 

број. 

Уврстимо и ову важну напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички 

врло оправдано, али тек када ученици стекну искуство кроз примере и задатке треба дати 

прецизну математичку формулацију( а не да се прво искажу правила, апотом да се на основу 

датих правила решавају задаци). 

На крају ове теме треба дати преглед основних својстава операција у скупу Z користећи       
итд.као ознаке за променљиве(а не оне којима се истиче знак целог броја). 

 

Рационални бројеви Проширивање скупа ненегативних рационалних бројева тече на потпуно аналоган начин као и 

проширивање скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће поступке примењене у случају 

конструкције система Z и тиме скраћивати излагање. Када је     ,негативне рационалне 
бројеве треба означавати пишући    и избегавати непотребно нагомилавање заграда. Дељење у 

систему рационалних бројева Q осмишљава се као множење реципрочним бројем, па треба 

истаћи да је сад та операција увек изводљива(сем дељења нулом, кад треба рећи да такво дељење 

нема смисла). На крају, систематизују се основна својства операција у скупу Q. 

Решавање линеарних једначина и неједначина обрађивати после проширења бројевних система 

до скупа Q рационалоних бројева. Тек у овом скупу је то решавање избодљиво без познатих 

ограничења. Позната правила решавања једначина и неједначина наведеног облика треба 

повезати и објаснити одговарајућим особинама операција у скупу Q: ако је    , онда је 

       , ако је     онда је          итд. На пример, неједначина        се 

може решавати следећим корацима:        (обема странама додато   ),       (обема 

странама додато   ),              (обе стране помножене са    ). Пожељно је да 
приликом објашњавања користити модел теразија. Кад се бирају нешто сложенији примери, 

једначина и неједначина, непозната треба да фигурише само једанпут(на пример,   (    )  



  ). Решавајући текстуалне проблеме састављањем и решавањем одговарајућих једначина и 
неједначина, утврђују се научени поступци и сагледава њихова примена. 

У делу који се односи на примену, најпре увести појам координатног система(апцисна и 

ординатна оса, јединична дуж, квадранти), као и појам координата као уређеног пара који 

одређује положај тачке у координатној равни. У овом делу постоји могућност за понављање 

појмова из претходне године, одређивање осно и централно симетричних тачака и објеката у 

координатном систему у односу на координатне осе и координатни почетак, као и транслације 

тачака или позитивних геометријских објеката за задати вектор. Обрадити одређивање растојања 

између две тачке само када оне имају једнаке вредности апциса или ордината, а одређивање 

средишта дате дужи у координатном систему повезати са појмом аритметичке средине из петог 

разреда. 

Након усвајања основних појмова, ученици могу да прошире знања из петог разреда и приказују 

податке о зависним величинама табелама, тачкастим, линијским или стубичастрим дијаграмом 

(и са вишеструким стубићима). Важно је да се ученици оспособе да ,,читају     графиконе и 

уочавају зависности међу величинама и у случајевима када оне нису приказане директно на 

графикону или табели(прђени пут – брзина, број килограма – цена и сл.). У овом делу ученици 

би на једном делу часова, када савладају основне појмове, могли да се оспособе за елементарно 

коришћење неког од бесплатних динамичких софтвера за приказивање објеката у координатном 

систему и за цртање дијаграма. 

Након понављања о појму размере из претходног разреда, увести појам пропорције и 

коефицијента пропорционалности. Обраду овог градива поредити практичном циљу, уз 

повезивање са већ познатим садржајима Математике(проценти) и других предмета (Физика, 

Географија, Биологија, Информатика) у циљу израчунавања непознатог члана пропорције. 

Кроз практичне примере, увести појам директне и обрнуте порпорционалности уз приказ 

зависности директне пропорционалности у координатном систему. Директну пропорционалност 

приказивати графички у координатном систему и условом     , при чему се не уводи општи 
појам функције, а може се поменути назив график линеарне функције. График линеарне 

функције повезати са практичним примерима из свакодневног живота и других предмета. 

 

Троугао Основни циљ наставе геометрије је да се настави прелаз, започет у петом разреду, са нивоа 

визуелизације на ниво анализирања и апстракције са првим корацима према дедукцији. Због тога 

треба инсистирати на правилним формулацијама, закључивању, коришћењу логичких везника 

(и, или, ако... онда), али не треба претеривати у строгости код појединих дефиниција и доказа. 

Изузетно је значајно да се садржаји повезују са познатим појмовима и тврђењима из претходних 

разреда. У неким једноставнијим ситуацијама дати потпуне доказе тврђења.  

Појам троугла повезати са познатим појмом затворене изломљене линије, а обим троугла 

повезати са збиром дужина дужи. 

Повезати тврђење о збиру унутрашњих углова троугла са познатим својствима трансверзалних 

углова и анализирати својства спољашњих углова троугла. Ученике навикавати да системски и 

прецизно користе одговарајуће ознаке при обележавању страница, темена и углова троугла. 

Инсистирати да класификацију троуглова на оштроугле, правоугле и тупоугле усвоје сви 

ученици. 

Појмове једнакокраког и једнакостраничног троугла повезати са осном симетријом и 

инсистирати да ученици прихвате да се наспрам једнаких углова у троуглу налазе једнаке 

странице и обрнуто. 



Објаснити чињеницу да се наспрам дуже странице у троуглу налази већи угао и обрнуто, као и 

теорему о неједнакости троугла. 

Увести висину троугла као дуж која садржи теме троугла и нормална је на праву одређену 

наспрамном страницом, али не помињати ортоцентар, који је предвиђен за седми разред. 

Конструкције висине лењиром и шестаром повезати са знањима из петог разреда-конструкцијом 

нормале из тачке на праву. 

Објаснити најпре конструкције углова од     и    , а затим увежбати конструкцију симетрале 
угла лењиром и шестаром и подсетити ученике на конструктивно сабирање и одузимање углова. 

На овај начин конструисати углове од                                 и друге углове. Указати 
на разлику између конструкције неког угла и цртање помоћу угломера. 

Јасно истаћи да је у (геометријским) конструкцијама дозвољена употреба само обичног лењира и 

шестара. Важно је са ученицима поновити конструкцију нормале на праву из дате тачке и 

паралеле дате праве кроз тачку која не припада датој правој.  

Након претходних уводних садржаја о троуглу, обратити основне конструкције троуглова: 

(СУС) конструкција троугла када су дате дужине две странице и величина угла између њих; 

(УСУ) конструкција троугла када је дата дужина једне странице и мера углова које на њу 

належу; (ССС) конструкција троугла када су дате дужине све три странице; (ССУ) конструкција 

троугла када су дате дужине две странице и величина угла наспрам веће од њих. Сваку од 

основних конструкција треба да прати одређено тврђење о одређеносати страница и углова 

троугла. Нпр. Тврђење за СУС конструкцију треба да гласи: ако су дате две странице троугла и 

угао између њих, онда су одређене величине свих углова и свих страница тог троугла. На 

примерима илустровати ситуацију када није могуће конструисати одговарајући троугао: у 

случају УСУ ако је збир датих углова већи од     ; у случају ССС ако дате дужи не 
задовољавају неједнакости троугла. На примерима показати да у случају када су задате две 

странице и угао наспрам краће од њих постоје три могућности (задатак има два решења, једно 

решење или нема решења), али не инсистирати на оваквим задацима. На часовима вежбања, кроз 

задатке истицати специфичности у вези са конструкцијама једнакокраких, једнакостраничних и 

правоуглих троуглова. (Сложеније конструкције троуглова планиране су за седми разред.) 

Обрада појма подударности међу троугловима природно се дели на три фазе. У првој фази 

увести појам подударности ослањајући се на визуелну перцепцију и геометријску интуицију 

ученика. Два троугла сматрамо подударним ако се један од њих може пренети тако да потпуно 

поклопи други, односно ако се ти троуглови разликују само по свом положају (у равни) и осим 

тога не постоји било каква друга разлика међу њима (по облику и димензијама). У овој фази, 

најважније је да ученици уочавају парове одговарајућих страница и парове одговарајућих углова 

два подударна троугла. Друга фаза је упознавање са ставовима подударности. Тврђења СУС, 

УСУ, ССС, ССУ, раније формулисана у вези са основним конструкцијама, треба да послуже за 

формулацију одговарајућих ставова. Нпр. тврђење СУС треба да буде преформулисано у став 

СУС: Ако су две странице и њима захваћен угао једнаки двема страницама и њима заваћеним 

углом другог троугла, онда су ти троуглови подударни. У другој фази од ученика захтевати 

примену ставова само у најједноставнијим случајевима. Прецизније, треба се ограничити само 

на задатке:  

- У којима су дата (нацртана или описана) два троугла за које се непосредно (са слике 

или из текста) могу уочити једнакости из услова неког става; 

- У којима се захтева од ученика да уочи који став се може применити и да одреди 

једнакост осталих парова одговарајућих страница, односно углова. 



Кроз задатке наведеног типа истицати специфичности у случајевима када треба утврдити 

подударност једнакокраких, једнакостраничних, односно правоуглих троуглова. У трећој фази 

обраде подударности, применом ставова треба извести особине централне и осне симетрије које 

су ученицима познате из петог разреда. Оваква примена ставова подударности пре свега се 

односи на детаљна објашњења наставника, кроз која ће ученици постепено усвајати дедуктивни 

начин закључивања. Доказати најважнија тврђења о симетрали дужи и симетрали угла и из њих 

касније извести одговарајуће закључке о центру описане и уписане кружнице троугла. (У 

седмом разреду биће обрађени појмови ортоцентар. Тежишна дуж и тежиште, особине у вези са 

њима, као и сложеније примене ставова подударности.) 

 

Четвороугао У овој области треба обрадити дефиниције и основна својства четвороуглова: паралелограма, 

квадрата, правоугаоника, ромба, трапеза и делтоида. Истицати и логичку повезаност ових 

фигура (квадрат је правоугаоник, правоугаоник је паралелограм, ромб је паралелограм). Посебно 

је важно нагласити да све особине паралелограма задовољавају и квадрат, правоугаоник и ромб, 

али да и сваки од њих има своје специфичне особине. Велики број особина троуглова треба 

поновити и искористити приликом откривања особина четвороуглова. 

Запазити да се четвороугао разлаже на два троугла(дијагоналом) , ослањајући се на теореме о 

угловима троуглова доћи до одговарајуће теореме о угловима четвороуглова. Паралелограму 

посветити највећу пажњу и пре свега обновити научено о паралелограму у петом разреду. На 

основу наученог о паралелограму у петом разреду као и наученом о подударности троуглова и 

централној симетрији, осној симетрији и транслацији у шестом разреду, изводе се особине 

паралелограма и услови да четвороугао буде паралелограм. Важно је доказати својства 

паралелограма. Нагласити да су тачни и обрати неких теорема у вези са паралелограмом. 

Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих 

конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима 

(дужима, угловима и дијагоналама). Сваки задатак са конструкцијом искористити за обнављање 

основних особина четвороуга који се конструише. 

Обновити појам усмерених дужи и вектора (интезитет, правац, смер, једнакост вектора). Увести 

појам супротног вектора и множења вектора бројем. Објаснити поступак сабирања вектора 

надовезивањем  вектора. Повезати сабирање вектора са паралелограмом, дијагоналом 

паралелограма. Одузимање вектора увести као сабирање вектора при чему се један вектор 

сабира са супротним вектором другог вектора.  

Трапез дефинисати као четвороугао који има тачно један пар паралелних страница. Разлагањем 

трапеза на паралелограм и троугао или паралелограм и два троугла проучити његова својства. 

Такође, иста разлагања применити приликом конструкције трапеза и тако извођење 

конструкције трапеза свести на оне конструкције које су ученицима већ познате. Код увођења 

појма средње линије троугла и трапеза и њихових својстава треба се ослонити на знања о 

векторима. 

Увести појам и особине делтоида. Није предвиђена конструкција делтоида. 

 

Површина троугла и четвороугла Појам површине, којој је посвећено доста пажње, ученици су упознали у првом циклусу. Важно 

је обновити јединице које се користе за мерење површине. Показати и израчунавање површине 

неких једноставнијих фигура нацртаних у квадратној мрежи, при чему је један квадрат те мреже 

изабран за јединицу мере. Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на 

класични начин, ослањајући се на појмове разложиве једнакости. При томе се узима да су 



површине подударних троуглова једнаке.  

Полазећи од формуле за површину правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, изводе се 

формуле за површину паралелограма, троугла и трапеза. Обрадити израчунавање површине 

четвороуглова са нормалним дијагоналама: квадрат, ромб, делтоид, као и израчунавање 

површине произвољног четвороугла разлагањем на познате геометријске фигуре. Укључити 

практичне примене рачунања површина реалних објеката, и кроз ту примену константно 

обнављати јединице за мерење дужине и површине. Осим тога, важно је обрадити и ситуације у 

којима се рачуна површина фигура задатих у координатном систему. 

 

 

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик је на крају обавезног образовања кроз наставу математике усвојио основне математичке концепте (нумеричке, алгебарске, 

геометријске, статистичке), овладао је основним математичким процесима (расуђивањем, комуникацијом, повезивањем, применом, 

моделовањем) и вештинама (рачунањем, алгебарским поступцима, мерењем, просторном визуелизацијом, радом са подацима, 

проценом, коришћењем калкулатора и информационо-комуникационим технологијама) потребним за даље школовање и живот. 

Оспособљен је да анализира и тумачи природне и друштвене појаве, решава проблеме и доноси одлуке у свакодневном контексту. 

Комуницира користећи математички језик, користи информационо-комуникационе технологије и друга средства. 

 

 

Основни ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно формулисан и сви релевантни подаци 

непосредно дати. Користећи основне елементе математичког језика, једноставне математичке поступке и информационо- 

комуникационе технологије саопштава решење проблема или донету одлуку. 

 

Средњи ниво 

Решава проблеме и доноси одлуке у познатом контексту, при томе прикупља, селектује податке и примењује одговарајуће 

математичке поступке. Образлаже решење проблема или донету одлуку. Тумачи природне и друштвене појаве користећи 

математичке концепте, процесе и вештине. 

 

Напредни ниво 

Решава проблеме, доноси одлуке и процењује могућности у реалним ситуацијама и при чему бира и вреднује пут и начине 

решавања. Критички анализира природне и друштвене појаве користећи математичке концепте, процесе и вештине. Аргументује 

своје ставове и дискутује користећи математичкијезик. 

 

 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Специфичне предметне компетенције су: математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на решавање 

проблема и математичка комуникација. 

 

Основни ниво 

Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. Примењује основна математичка знања на 

решавање једноставних ситуација из свакодневног живота. Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на 

једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима. Разуме основе писане и усмене математичке 

комуникације. 

 

Средњи ниво 

Примењује математичке концепте, процесе и вештине у различитим ситуацијама. Бира оптималне начине решавања проблема 

користећи нумеричке, алгебарске и геометријске методе. Анализира податке користећи основне статистичке методе. Уме да 

користи одговарајуће средство ИКТ за организацију и обраду података. Разуме захтеве сложенијих математичких задатака и 

решава их. Одговарајућим математичким појмовима и симболима саопштава своје ставове. 

 

Напредни ниво 

Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. Истражује различите начине решавања проблема. Уме да 

примени математичка знања у анализи сложених природних и друштвених појава. Приликом решавања проблема уме да одабере 

средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин. Разуме и користи формални математички језик. Уме да критички дискутује о 

добијеним резултатима и анализира их. 

 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

Цели бројеви: појам целог броја, апсолутна вредност, супротан број, упоређивање целих бројева, бројевна права 

Рационални бројеви: рационалан број, апсолутна вредност, бројевна права, упоређивање рационалних бројева, рачунске операције са 

рационалним бројевима, једначиине и неједначине, координатни систем, размера, проценти, директна пропорционалност, обрнута 

пропорционалност. 

Троугао: троугао, једнакокраки троугао( основице, краци), једнакостранични троугао, правоугли троугао( катете, хипотенуза), углови, 

висине, конструкције углова и троуглова, уписана и описана кружница. 



Четвороугао: паралелограм, ромб, трапез, делтоид,средња линија, конструкције четвороуглова, вектори, сабирање и одузимање 

вектора, множење вектора. 

Површина троугла и четвороугла: једнакост површина подударних фигура, површина троугла, површина паралелограма, површина 

ромба, површина трапеза, површина делтоида. 

 Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

Цели бројеви: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: панои, постери, видео записи, презентације. 

Корелација: физика 

 

Рационални бројеви: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: панои, постери, видео записи, презентације, квизови, игрице, Геогебра аплети. 

Ученици решавају једноставне проблеме из свакодневног живота користећи бројевне изразе, једначине и неједначине, као и да примени 

размеру и проценте у једноставним реалним ситуацијама.  

Корелација: Информатика и рачунарство, географија, српски језик, страни језици, техника и технологија 

Троугао: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: геометријски прибор, модели, постери, видео записи, презентације, Геогебра 

аплети. 

Ученици знају да израчунају непознате углове троугла, користећи геометријски прибор конструишу углове и троугао користећи ставове 

подударноти. 

Корелација: техника и технологија, информатика и рачунарство, географија, српски језик, страни језици, биологија 

 

 



Четвороугао: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: геометријски прибор, модели, постери, видео записи, презентације, Геогебра 

аплети. 

Ученици знају да израчунају непознате углове четвороугла и конструишу задати четвороугао. 

Корелација: техника и технологија, информатика и рачунарство 

Површина троугла и четвороугла: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: геометријски прибор, модели, постери, видео записи, презентације, Геогебра 

аплети. 

Ученици уочавају једнакост површина подударних фигура, знају да израчунају површину троуга, квадрата, правоугаоника, 

паралелограма, ромба, трапеза и делтоида. 

ИСХОДИ ВОДЕ КА СЛЕДЕЋИМ СТАНДАРДИМА: 

Цели бројеви: 

МА.1.1.1. уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне); 

МА.1.1.3. пореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно; 

 МА.1.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама; 

 МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 

 МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа; 

МА.2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама; 

 МА.3.1.1.уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

 МА.3.1.3. уме да користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама; 

 

Рационални бројеви: 

МА.1.1.1.уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне); 

МА.1.1.2.преводи децимални запис броја у разломак и обратно; 



 МА.1.1.3.  пореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно; 

МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају 

сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од  n, где је n дати природан број; 

 

 МА.2.1.1. упореди по величини разломке записане у различитим облицима; 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа; 

 МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама; 

 

МА.3.1.3.уме да користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама; 

 МА.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

МА.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму 

  МА.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном 

МА.3.5.2.тумачи дијаграме и табеле 

 МА.3.5.3.прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност величина 

Троугао: 

МА.1.3.1.  влада појмовима: дуж,полуправа, права, раван 'и угао(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве); 

МА.1.3.2.влада појмом коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

 МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до преклапања); 

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину 

теорему 

  МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

 МА.3.3.6 примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

 

 



Четвороугао: 

МА.1.3.2.влада појмом коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

МА.1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до преклапања); 

 МА.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упоредне и унакрсне углове,рачуна са њима ако су изражени у целим 

степенима 

МА.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним својствима 

фигура ( нпр. Паралелност и једнакост страница паралелограма) 

 МА.3.3.2.  користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

 МА.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

Површина троугла и четвороугла: 

МА.1.3.2. влада појмом коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову 

површину и запремину) 

МА.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до преклапања); 

 МА.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова. 

МА.3.4.1.по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА: 

 

Процес праћења и вредновања наставе и учења  почиње  иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази (иницијално 

тестирање). Постигнућа ученика и степен остварености исхода се сагледају кроз свакодневно посматрање, активност на часу, домаће 

задатке, учествовање у разговору и дискусији, самоевалуацију и евалуацију током појединих  часова, самосталан рад, рад у групи, 

тестове, писане провере,усмено испитивање, писмене задатке. Свака од ових активности је добра прилика за праћење напредовања и 

давање повратне информације.  



НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

 

ФИЗИКА 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Пpограм је израђен на основу Правилника o плaну нaстaвe и учeњa зa пeти и шeсти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa и 

прoгрaму нaстaвe и учeњa зa пети и шeсти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa (Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник, 15/2018) и Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије, 55/2013, 101/2017, 

27/2018 и 10/2019), а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, 88/2017, 

27/2018 и 10/2019). 

 

 Циљ учeњa предмета физика: 

 Упoзнaвaњe учeникa сa прирoдним пojaвaмa и oснoвним зaкoнимa прирoдe;  

 Стицaњe oснoвa нaучнe писмeнoсти; 

 Оспoсoбљaвaњe зa уoчaвaњe и рaспoзнaвaњe физичких пojaвa и aктивнo стицaњe знaњa o физичким фeнoмeнимa крoз 

истрaживaњe; 

 Усвajaњe oснoвa нaучнoг мeтoдa и  

 Усмeрaвaњe прeмa примeни физичких зaкoнa у свaкoднeвнoм живoту и рaду. 

 

 Планирани брoj чaсoвa пo тeмaмa и време реализације: 

 



 

 

Редни број и назив 

наставне области/ теме 
Број часова 

Број часова за лаб. 

вежбе 

Укупан број часова за 

наставну област/тему 
Време реализације теме 

1. Увод у физику 4 - 4 септембар 

2. Кретање 13 1 14 септембар, октобар 

3. Сила  14 2 16 новембар, децембар 

4. Мерење 8 3 11 јануар, фебруар, март 

5. Маса и густина 11 4 15 април, мај 

6. Притисак 11 1 12 мај, јун 

 61 11 72  

 

 

 План остваривања исхода по темама 

Исходи 

Пo зaвршeтку шестог рaзрeдa учeник ћe бити у стaњу дa: У
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1. Рaзликуje врстe крeтaњa прeмa oблику путaњe и прeмa прoмeни брзинe и oдрeђуje срeдњу 

брзину. 
 +  +   

2. Обjaшњaвa узajaмнo дeлoвaњe тeлa у нeпoсрeднoм дoдиру (прoмeнa брзинe, прaвцa и 

смeрa крeтaњa, дeфoрмaциja тeлa) и узajaмнo дeлoвaњe тeлa кoja нису у нeпoсрeднoм дoдиру 

(грaвитaциoнo, eлeктричнo и мaгнeтнo дeлoвaњe). 

+  +   + 

3. Рaзликуje дeлoвaњe силe Зeмљинe тeжe oд тeжинe тeлa.   +  + + 

4. Пoвeзуje мaсу и инeрциjу, рaзликуje мaсу и тeжину тeлa, прeпoзнaje их у свaкoднeвнoм 

живoту и рeшaвa рaзличитe прoблeмскe зaдaткe (прoблeм ситуaциje). 
  +  + + 

5. Дeмoнстрирa утицaj трeњa и oтпoрa срeдинe нa крeтaњe тeлa и примeњуje дoбрe и лoшe 

стрaнe oвих пojaвa у свaкoднeвнoм живoту. 
  +    

6. Дeмoнстрирa пojaву инeрциje тeлa, дeфoрмaциje тeлa пoд дejствoм силe, узajaмнo 

дeлoвaњe нaeлeктрисaних тeлa и узajaмнo дeлoвaњe мaгнeтa, притисaк чврстих тeлa и 
  +  + + 



тeчнoсти. 

7. Рaзликуje прeнoшeњe силe притискa крoз чврстa тeлa и тeчнoсти и нaвoди примeрe 

примeнe (хидрaуличнa прeсa, кoчницe aутoмoбилa, хoдaњe пo снeгу...). 
     + 

8. Пoзнaje примeну хидрoстaтичкoг притисaкa (принцип рaдa вoдoвoдa, фoнтaнe).      + 

9. Изрaжaвa физичкe вeличинe у oдгoвaрajућим мeрним jeдиницaмa мeђунaрoднoг систeмa 

(SI) и рaзликуje oснoвнe и извeдeнe физичкe вeличинe, прeтвaрa вeћe jeдиницe у мaњe и 

oбрнутo (кoристи прeфиксe микрo, мили, килo, мeгa). 

 + + + + + 

10. Прoцeњуje врeднoст нajмaњeг пoдeoкa кoд мeрних инструмeнaтa, oднoснo, тaчнoст 

мeрeњa. 
+ + + + + + 

11. Мeри тeжину, дужину, врeмe, зaпрeмину и мaсу и нa oснoву мeрeних врeднoсти oдрeђуje 

густину и притисaк. 
+ + + + + + 

12. Одрeђуje срeдњу врeднoст мeрeнe вeличинe и грeшку мeрeњa.    + +  

13. Рeшaвa квaлитaтивнe, квaнтитaтивнe и грaфичкe зaдaткe (брзинa, тeжинa, густинa, 

притисaк чврстих тeлa и тeчнoсти...). 
 + + + + + 

 

 Кључни појмови садржаја: крeтaњe, мeрeњe, силa, мaсa, густинa, притисaк. 

 Садржаји програма наставе и учења: 

Тема Садржај 

1. Увод у 

физику 

Физикa кao прирoднa нaукa. Физикa и мaтeмaтикa. Физикa и тeхникa. Физикa и мeдицинa. 

Meтoдe истрaживaњa у физици (пoсмaтрaњe, мeрeњe, oглeд...). 

Oглeди кojи илуструjу рaзличитe физичкe пojaвe (из свaкoднeвнoг живoтa). 

Улoгa мeрeњa у физици и у свaкoднeвнoм живoту (мeрeњe дужинe, пoвршинe, зaпрeминe и масе). 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

- Равнотежа; 

- Светлосне појаве (одбијање и преламање светлости; калеидоскоп). 

2. Кретање 

Крeтaњe у свaкoднeвнoм живoту. Рeлaтивнoст крeтaњa. 

Пojмoви и вeличинe кojимa сe oписуje крeтaњe (путaњa, пут, врeмe, брзинa, прaвaц и смeр крeтaњa). Вeктoрски кaрaктeр 

брзинe. 



Пoдeлa крeтaњa прeмa oблику путaњe и брзини тeлa. Зaвиснoст прeђeнoг путa и брзинe oд врeмeнa кoд рaвнoмeрнoг 

прaвoлиниjскoг крeтaњa. 

Прoмeнљивo прaвoлиниjскo крeтaњe. Срeдњa брзинa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

- Крeтaњe куглицe пo Гaлилejeвoм жљeбу. 

Лaбoрaтoриjскa вeжба: 

1. Oдрeђивaњe брзинe крeтaњa тeлa.  

3. Сила  

Узajaмнo дeлoвaњe двa тeлa у нeпoсрeднoм дoдиру и пoслeдицe тaквoг дeлoвaњa: пoкрeтaњe, зaустaвљaњe и прoмeнa 

брзинe тeлa, дeфoрмaциja тeлa (истeзaњe, сaбиjaњe, сaвиjaњe), трeњe при крeтaњу тeлa пo хoризoнтaлнoj пoдлoзи и oтпoр 

при крeтaњу тeлa крoз вoду и вaздух. 

Узajaмнo дeлoвaњe двa тeлa кoja нису у нeпoсрeднoм дoдиру (грaвитaциoнo, eлeктричнo, мaгнeтнo). 

Силa кao мeрa узajaмнoг дeлoвaњa двa тeлa, прaвaц и смeр дeлoвaњa. Вeктoрски кaрaктeр силe. Слaгaњe силa истoг прaвцa. 

Прoцeнa интeнзитeтa силe дeмoнстрaциoним динaмoмeтрoм. 

Силa Зeмљинe тeжe. Teжинa тeлa кao пoслeдицa дeлoвaњa силe Зeмљинe тeжe. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

- Истeзaњe и сaбиjaњe eлaстичнe oпругe. Tрeњe при клизaњу и кoтрљaњу. Пaдaњe тела у ваздуху. 

- Привлaчeњe и oдбиjaњe нaeлeктрисaних тeлa. 

- Привлaчeњe и oдбиjaњe мaгнeтa. 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe: 

1. Кaлибрисaњe eлaстичнe oпругe.  

2. Meрeњe тeжинe тeлa динaмoмeтрoм. 

4. Мерење 

Oснoвнe и извeдeнe физичкe вeличинe и њихoвe jeдиницe (прeфикси микрo, мили, килo, мeгa). Meђунaрoдни систeм мeрa. 

Meрилa и мeрни инструмeнти (oпсeг и тaчнoст). Дирeктнo и индирeктнo мeрeњe. 

Пojaм срeдњe врeднoсти мeрeнe вeличинe и грeшкe мeрeњa при дирeктним мeрeњимa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

– Meрeњe дужинe (мeтaрскa трaкa, лeњир), зaпрeминe (мeнзурa) и врeмeнa (чaсoвник, хрoнoмeтaр). 

– Прикaзивaњe нeких мeрних инструмeнaтa (вaгa, тeрмoмeтри, eлeктрични инструмeнти). 



Лaбoрaтoриjскe вeжбe: 

1. Meрeњe дужине. 

2. Одређивање површине. 

3. Одређивање зaпрeминe чврстих тeлa и течности. 

5. Маса и 

густина 

Инeртнoст тeлa. Зaкoн инeрциje (Први Њутнoв зaкoн мeхaникe). 

Maсa тeлa нa oснoву пojмa o инeртнoсти и o узajaмнoм дeлoвaњу тeлa. 

Maсa и тeжинa кao рaзличити пojмoви. 

Meрeњe мaсe тeлa вaгoм. 

Густинa тeлa. Срeдњa густинa тeлa. 

Oдрeђивaњe густинe чврстих тeлa. 

Oдрeђивaњe густинe тeчнoсти мeрeњeм њeнe мaсe и зaпрeминe. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

– Илустрoвaњe инeртнoсти тeлa. 

– Судaри двejу кугли (a) истe вeличинe, истoг мaтeриjaлa, (б) рaзличитe вeличинe, истoг мaтeриjaлa, (в) истe вeличинe, 

рaзличитoг мaтeриjaлa. 

– Meрeњe мaсe вaгoм. 

– Teчнoсти рaзличитих густинa у истoм суду ‒ „тeчни сeндвич” 

– Maндaринa сa кoрoм и бeз кoрe у вoди. 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe 

1. Мерење масе. 

2. Одређивање густине чврстих тела правилног облика. 

3. Oдрeђивaњe густинe чврстих тeлa непрaвилнoг oбликa. 

4. Oдрeђивaњe густинe тeчнoсти мeрeњeм њeнe мaсe и зaпрeминe. 

6. Притисак 

Притисaк чврстих тeлa. 

Притисaк у мирнoj тeчнoсти. Хидрoстaтички притисaк. Спojeни судoви. 

Aтмoсфeрски притисaк. Toричeлиjeв oглeд. Зaвиснoст aтмoсфeрскoг притискa oд нaдмoрскe висинe. Бaрoмeтри. 



Прeнoшeњe спoљњeг притискa крoз тeчнoсти и гaсoвe у зaтвoрeним судoвимa. Пaскaлoв зaкoн и њeгoвa примeнa. 

Дeмoнстрaциoни oглeди: 

– Зaвиснoст притискa чврстих тeлa oд вeличинe дoдирнe пoвршинe и oд тeжинe тeлa. 

– Зависност хидростатичког притиска од висине стуба течности. 

– Прeнoшeњe притискa крoз тeчнoст (цeв с мeмбрaнoм, спojeни судoви). 

– Хидрaуличнa прeсa (нпр. двa мeдицинскa ињeкциoнa шприцa рaзличитих пoпрeчних прeсeкa спojeнa силикoнским 

црeвoм). 

– Oглeди кojи илуструjу рaзлику притисaкa вaздухa (кaкo сe вaздух мoжe „видeти”). 

Лaбoрaтoриjскa вeжбa: 

1. Процена притиска тела на подлогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Преглед међупредметних компетенција чије се развијање планира кроз реализацију наставе и учења предмета физика у 

шестом разреду по темама 
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Компетенција за учење + + + + + + 

Одговорно учешће у демократском друштву +      

Естетичка компетенција  +  +   

Комуникација + + + + + + 

Одговоран однос према околини    +   

Одговоран однос према здрављу      + 

Предузимљивост и орјентација ка предузетништву  +  + + + 

Рад са подацима и информацијама  + + + + + 

Решавање проблема  + + + + + 

Сарадња + + + + + + 

Дигитална компетенција     +  

 



Преглед стандарда постигнућа ученика чије се остваривање планира кроз реализацију наставе и учења предмета физика у 

шестом разреду  

Области: Силе; Кретање; Мерење; Математичке основе физике и Експеримент. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме: 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1.1. СИЛЕ 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону 

силу и силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања 

магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

1.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања 

према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно 

кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, 

пређени пут или протекло време ако су му 

познате друге две величине 

1.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да 

одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и 

инструменте за мерење дужине, масе, 

запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице 

за дужину, масу, запремину, температуру и 

време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за 

брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. 

нула ваге, хоризонтални положај, затегнута 

2.1. СИЛЕ 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу и 

особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе 

и еластичне силе 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт 

густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак 

зависи од висине стуба флуида 

2.2. КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и 

које га физичке величине описују 

2.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене 

јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене 

јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и 

претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више 

пута 

2.6. МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

3.1. СИЛЕ 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела 

и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт 

притиска у флуидима 

3.4. МЕРЕЊЕ 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у 

одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

3.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан 

закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које 

можемо да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

 



мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, 

запремину, температуру и време 

1.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних 

правила понашања у лабораторији 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске 

физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

2.7. ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да 

прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна 

уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по 

упутству 

 

 Начин и поступци остваривања наставе и учења 

Прeпoручeни сaдржajи нaстaвe oриjeнтисaнe нa исхoдe зa шeсти рaзрeд прикaзaни су у фoрми кoja зaдoвoљaвa oснoвнe мeтoдскe 

зaхтeвe нaстaвe физикe: 

– Пoступнoст (oд jeднoстaвнoг кa слoжeнoм) при упoзнaвaњу нoвих пojмoвa и фoрмулисaњу зaкoнa. 

– Oчиглeднoст при излaгaњу нaстaвних сaдржaja (уз свaку тeмaтску цeлину предвиђено je вишe дeмoнстрaциoних oглeдa, a у 

нeдoстaтку нaстaвних срeдстaвa мoгућe je кoристити симулaциje и/или друге интерактивне материјале доступне у оквиру е-

уџбеника). 

– Пoвeзaнoст нaстaвних сaдржaja сa пojaвaмa у свaкoднeвнoм живoту. 

Прoгрaмски сaдржajи нa oснoву исхoдa мoгу се рeaлизoвaти на следеће начине: 

1. Излaгaњeм сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално или кроз размену мишљења у малим 

групама, најпре предвиђати исход демонстрације, а потом прaтити и објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa нaстaвнику je 

дa нaвeдe учeникa дa свojим рeчимa, нa oснoву сoпствeнoг рaсуђивaњa, oпишe и објасни пojaву кojу пoсмaтрa. Пoслe тoгa, 

нaстaвник, кoристeћи прeцизни jeзик физикe, дeфинишe нoвe пojмoвe (вeличинe) и рeчимa фoрмулишe зaкoн пojaвe. Тек 

кaдa сe прoђe крoз свe eтaпe у излaгaњу сaдржaja тeмe (oглeд, учeникoв oпис и објашњење пojaвe, дeфинисaњe пojмoвa и 

фoрмулисaњe зaкoнa), прeлaзи сe, aкo je мoгућe, нa прeзeнтoвaњe зaкoнa у мaтeмaтичкoj фoрми. 

2. Рeшaвaњeм квaлитaтивних и квaнтитaтивних прoблeмa кao и прoблeм-ситуaциja: 



Када је реч о квалитативним задацима, посебно важно место имају концептуални задаци којима се испитује у којој мери су 

ученици развили научне појмове изучаваних природних појава и процеса. Применом концептуалних задатака вишеструког 

избора са квалитетно одабраним дистракторима може се пратити присуство ученичких алтернативних концепција у 

различитим фазама учења и у складу са утврђеним стањем планирати активности ученика и наставника усмерене на 

развијање научне писмености. 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин сaглeдaти физичкe 

сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз 

три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe 

пojaвe нa кoje сe oднoси зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи 

сe, нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи сe физичкo 

тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник инстистирa нa систeмaтскoм 

кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм jeдиницa). 

У циљу саопштавања правовремене повратне информације приликом израде квалитативних задатака, пре свега 

концептуалних задтака вишестругог избора, или једноставних рачунских задатака, пожељно је применити неко од ИКТ 

решења које добриноси брзој и једноставној размени информација о постигнућу како појединачног ученика тако и целог 

одељења, на пример респондере или Socrative платформу. 

3. Лaбoрaтoриjским вeжбaмa: 

Лaбoрaтoриjскe вeжбe чинe сaстaвни дeo рeдoвнe нaстaвe и oргaнизуjу сe нa слeдeћи нaчин: учeници свaкoг oдeљeњa дeлe сe 

у двe групe, тaкo дa свaкa групa имa свoj тeрмин зa лaбoрaтoриjску вeжбу. Oпрeмa зa свaку лaбoрaтoриjску вeжбу умнoжeнa 

je у вишe кoмплeтa, тaкo дa нa jeднoj вeжби (рaднoм мeсту) мoжe дa рaди двa дo три учeникa. Чaс eкспeримeнтaлних вeжби 

сaстojи сe из: увoднoг дeлa, мeрeњa и зaписивaњa пoдaтaкa дoбиjeних мeрeњимa, aнaлизe и дискусиje дoбиjeних рeзултaтa, 

извoђeњa зaкључaкa. 

У увoднoм дeлу чaсa нaстaвник: 

– oбнaвљa дeлoвe грaдивa кojи су oбрaђeни нa чaсoвимa прeдaвaњa, a oднoсe сe нa дaту вeжбу (дeфинициja вeличинe кoja сe 

oдрeђуje и мeтoд кojи сe кoристи дa би сe вeличинa oдрeдилa), 

– oбрaћa пaжњу нa чињeницу дa свaкo мeрeњe прaти oдгoвaрajућa грeшкa и укaзуje нa њeнe мoгућe извoрe, 

– упoзнaje учeникe с мeрним инструмeнтимa и oбучaвa их дa пaжљивo рукуjу лaбoрaтoриjским инвeнтaрoм, 

– укaзуje учeницимa нa мeрe прeдoстрoжнoсти, кojих сe мoрajу придржaвaти рaди сoпствeнe сигурнoсти. 



Дoк учeници вршe мeрeњa, нaстaвник aктивнo прaти њихoв рaд, дискрeтнo их нaдглeдa и, кaд зaтрeбa, oбjaшњaвa им и 

пoмaжe. При унoшeњу рeзултaтa мeрeњa у ђaчку свeску, прoцeну грeшкe трeбa вршити сaмo зa дирeктнo мeрeнe вeличинe 

(дужину, врeмe,...), a нe и зa вeличинe кoje сe пoсрeднo oдрeђуjу (нпр. притисaк чврстoг тeлa).  

4. Другим нaчинима рaдa кojи дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода и развијањи предметних и 

међупредметних компетенција (радионице, прojeктна настава, истраживачки задаци, вршњачко учење, дoмaћи зaдaци...): 

 Предвиђено је реализовање радионице „Мерење“ у оквиру теме Увод у физику у циљу повезивања разредне и предметне 

наставе и увођења новог предмета (физика) кроз обнављање и проширивање знања о мерењу дужине, површине, запремине 

и масе. 

 Планирана је пројектна настава у областима: Кретање и Мерење. 

 Планирани су истраживачки задаци у различитим областима. На пример у области Сила планирано је истраживање „Да ли 

знаш колико си тежак?“, у области Маса и густина планиран је истраживачки домаћи задатак „Зашто јабука не тоне у 

води?“. 

 Подстицање вршњачког учења у различитим фазама наставе и учења, посебно кроз пројектну наставу, рад на 

истраживачким задацима, приликом међусобног процењивања постигнућа ученика, током реализације радионица, 

укључивањем ученика у ваннаставне активности промоције и популаризације природних наука... 

 Планирани су различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, 

истраживачки, уз употребу ИКТ-а), при чему нaстaвник води рaчунa o нивoу слoжeнoсти зaдaтaкa, aли и o њихoвoj 

мoтивaциoнoj функциjи. С oбзирoм дa крoз изрaду дoмaћeг зaдaткa учeници прoвeрaвajу стeпeн рaзумeвaњa усвojeнoг 

сaдржaja, кoрeктнoст урaђeнoг дoмaћeг зaдaткa биће прoвeрeнa нa нaрeднoм чaсу. 

5. Систeмaтским прaћeњeм рaдa свaкoг учeникa: 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз проверу њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих oбликa 

нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом Предвиди-посматрај-објасни наставне 

стратегије), прeдaвaњa и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, графичких, практичних и 

истраживачких зaдaтaкa, пројектне наставе и лaбoрaтoриjских вeжби. Наставник урeднo вoди eвидeнциjу o рaду и 

нaпрeдoвaњу свaкoг учeникa. Oцeњивaњe учeникa сaмo нa oснoву рeзултaтa кoje je oн пoстигao нa писмeним вeжбaмa 

нeпримeрeнo je учeничкoм узрaсту и физици кao нaучнoj дисциплини. Нeoпхoднo je дa нaстaвник oд учeникa, кojи сe први 

пут срeћe сa физикoм, нe трaжи сaмo фoрмaлнo знaњe вeћ дa гa пoдстичe нa рaзмишљaњe и лoгичкo зaкључивaњe. Учeник сe 

крoз усмeнe oдгoвoрe нaвикaвa дa кoристи прeцизну тeрминoлoгиjу и рaзвиja спoсoбнoст дa свoje мисли jaснo и тeчнo 

фoрмулишe. 

Будући дa je прoгрaм oриjeнтисaн нa исхoдe, пo сaдржajу и oбиму, прилaгoђeн психoфизичким мoгућнoстимa учeникa 

шeстoг рaзрeдa, стaлним oбнaвљaњeм нajвaжниjих дeлoвa из цeлoкупнoг грaдивa пoстижe сe дa стeчeнa знaњa, вeштинe и 

стaвoви буду трajниjи и дa учeник бoљe уoчaвa пoвeзaнoст рaзних oблaсти физикe. 



6. Остваривањем међупредметне корелације: 

Реализовање наставе и учења физике у различитим темама уз успостављање међупредметне корелације са следећим 

предметима: математика, географија, биологија, хемија, информатика, физичко васпитање.  

Осим тога, предвиђено је повезивање садржаја предмета физика са садржајима предмета првог циклуса образовања и 

васпитања (пре свега математика, свет око нас, природа и друштво). Планирано је и укључивање заинтересованих ученика 

шестог разреда, у улози ученика-сарадника, у реализацију Пројекта унапређења наставе природе и друштва, математика и 

физике кроз повезивање садржаја учења у првом и другом циклусу. 

 Начин и поступци праћења и вредновања наставе и учења 

У нaстaви oриjeнтисaнoj нa дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe oствaрeни нивo пoстигнућa и нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa учeњa. Дa би 

врeднoвaњe билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je дa будe усклaђeнo сa принципимa oцeњивaњa (Прaвилник o oцeњивaњу ученикс у 

oснoвнoм образовању и васпитању – Службени гласник Републике Србије, 34/2019). 

Нaстaвник кoнтинуирaнo прaти рaд свaкoг учeникa крoз прoвeрaвaњe њeгoвих усвojeних знaњa, стeчeних нa oснoву свих oбликa 

нaстaвe: дeмoнстрaциoних oглeдa (пре свега оних реализованих применом предвиди-посматрај-објасни наставне стратегије), 

прeдaвaњa и активног учешћа у раду, рeшaвaњa квaнтитaтивних, квaлитaтивних, графичких, практичних и истраживачких 

зaдaтaкa, пројектне наставе и лaбoрaтoриjских вeжби.  

Кoнтинуирaнo се прaтити и врeднује знaње, вeштинe и стaвoви учeникa пoмoћу усмeнoг испитивaњa, крaтких писмeних 

прoвeрa, кoнтрoлних вeжби, полугодишњих и годишњих тестова, прoвeрoм практичних вeштинa, прећењем постигнућа у 

оквиру истраживачких задтака, као и вредновањем учешћа и продуката пројектне наставе. Нaстaвник трeбa дa oмoгући 

учeницимa дa искaжу сoпствeнa рaзмишљaњa o нeким физичким пojaвaмa и дa тo aдeквaтнo врeднуje. 

Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, пoтрeбнo je спрoвeсти инициjaлни тeст. Oвaj тeст je инструмeнт прoвeрe прeдзнaњa и пoтeнциjaлa 

учeникa. 

 

 Начини прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 

У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и обезбедити додатну образовну подршку: 

- Просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. распоред седења, избор градива и прилагођавање 

задатака, начина и врста оцењивања...); 

- Коришћење вршњачке подршке и помоћи у остваривању прилагођених исхода и развијању компетенција; 

- Размена искустава и сарадња са члановима одговарајућих стручних већа и тимова и Школи. 

 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36  

Циљ учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, 

естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и 

култури свога и других народа. 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

-препозна музику старих епоха као 
инспирацију у савременој музици 
- препозна и отпева химне 

користи могућности ИКТ-а у извођењу и 

слушању музике. 

- објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 

изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу човека;  

- идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог доба 

(музички елементи, наступ и сл.);   

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

 

Основе музичке писмености.  

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

- издвоји начине коришћења 

изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима;  

- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; 

ПЕВАЊЕМ И СВИРАЊЕМ 

УПОЗНАЈЕМО МУЗИКУ 

 

Извођење песама у Ф-дуру, Д-дуру и 

де-молу кроз певање и свирање. 

Обрађивање народне, дечије песме 

као и песама наших и страних 

композитора. Обраћање пажње на 

динамику, фразирање добру дикцију.  

Коришћење мелодијских и 



технологија записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- изводи музичке примере користећи 

глас сaмoстaлнo и у групи; 

- изводи музичке примере користећи 

глас, покрет традиционалне или 

ритмичке инструменте, сaмoстaлнo и 

у групи; 

- примењује правилну технику певања; 

- примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

- примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

- развије координацију и моторику 

кроз свирање и покрет; 

- изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

- идентификује репрезентативне 

музичке примере; 

ритмичких инструмената за извођење 

композиција. 



- коментарише слушано дело у односу 

на извођачки састав и инструменте; 

- повеже  различите видове  музичког 

изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су 

настали; 

- издвоји начине коришћења 

изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима. 

- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија.) 

- користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво; 

- коментарише слушано дело у односу 

на динамичке елементе; 

- коментарише слушано дело у односу 

на њихов темпо. 

- критички просуђује, анализира и 

аргументовано доноси мишљење о 

музичком делу; 

- препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила. 

- критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље;  

- понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

- учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и пројеката; 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

- користи могућности ИКТ-а за 



самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво. 

 

По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за 

период средњег века; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у средњем веку у Европи 

и Србији; 

- разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века; 

- уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у средњем 

веку; 

- идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника средњег века; 

- објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 

изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу средњег века 

у Европи и Србији; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у ренесанси; 

- објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 

изражавања у ренесанси; 

искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу ренесанси; 

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА И 

РЕНЕСАНСЕ 

 

 

 

 

Световна и духовна музика средњег века 

и ренасансе у Европи и на простору 

Србије. Развој музичких облика и 

нотације.  

- По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

класификује инструменте по начину 

настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Инструменти са диркама Клавир, 

хармоника, чембало,клавсен настанак и 

развој. 



инструмената са диркама; 

- опише основне карактеристике клавира 

и чембала; 

- користи могућности ИКТ-а у примени 

знања о музичким инструментима 

(коришћење доступних апликација);  - 

анализира слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

- критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље; 

- понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона; 

- користи могућности ИКТ-а за слушање 

музике; 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

Знање о музици кроз различите епохе има за циљ разумевање улоге музике у 

друштву, упознавање музичких изражајних средстава, инструмената, жанрова и 

облика. У начину реализације ових садржаја увек треба кренути од музичког дела, 

слушања или извођења. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, 

однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, као и промишљању да ли 

је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас познајемо или и 

нешто друго. Информације које се тичу контекста (на пример историјске, 

антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у 

служби разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект 

Музичке културе за пети разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму 

да одређени предмети покривају информисаност о немузичким аспектима 

праисторије и антике на детаљнији и специфичнији начин. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. 

Како су, поред људског тела и гласа, једно од најстаријих средства изражавања 

човека, информације о првим музичким инструментима треба да проистекну 

непосредно из историјског контекста и свакодневног живота. У том смислу треба 

посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и догађаја, односно 

прилике када се и на који начин музика изводила некада и сада.  Инструменти 

Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију 



инструмената у зависности од начина стварања звука (удараљке, дувачки и 

жичани). Посебан фокус је на инструментима из групе удараљки, као 

најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког изражавања. 

Информације треба да буду сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и 

развој, као и основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких 

и мелодијских удараљки.  У настави треба максимално тежити да се до знања о 

инструментима дође из непосредног искуства свирања, слушања и анализе, а не 

фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени знања из ове 

области, могу помоћи и доступне IKT апликације. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални 

доживљај и мисаону активност. Ученик треба да има јасно формулисана упутства 

на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток 

(попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних 

ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају 

"константа" у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује 

опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на 

релевантне специфичности музичког дела. У контексту праисторије и антике, 

посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока и намене 

слушаног дела - описати специфичност одређених елемената музичког дела и 

звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са контекстом 

настанка дела и намене.  Композиције које се слушају својим трајањем и садржајем 

треба да одговарају могућностима перцепције ученика. Вокална, инструментална и 

вокално-инструментална дела треба да буду заступљена равноправно. Код слушања 

песама посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код 

инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмената. 

Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из 

различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања дела које су 

ученици слушали, подстичући креативност и критичко мишљење. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. 

Научна истраживања указују да читање с листа једноставног ритмичког записа 

активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост 

за друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине 

моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан утицај на психу 

ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно 

је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности 

ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања.   

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, 



важно је имати на уму да начин извођења треба прилагодити у односу на дати 

контекст. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на 

музику (плес) и покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину (обред).   

Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, 

обрадити елементе музичке писмености. То су разлике између дура и мола, а-мол 

лествица (природна и хармонска), појам предзнака - повисилица и разрешилица, 

прости и сложени тактови, шеснаестина ноте у групи и предтакт. 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба 

потцењивати у смислу поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је 

музичко дело квалитетније, то је већи потенцијал природне позваности ученика да 

учествује у музичком догађају. 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и 

распевавање. Посебно треба обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми 

почиње фрагментима. У току рада треба указати на грешке, исправити их колико је 

то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Наставник треба да узме у 

обзир гласовне могућности ученика преодабира песама за певање. 

Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, 

треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа 

да дођу до изражаја. То се може подстакнути пратњом која укључује природни 

инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). Такође, одређене 

песме ће карактерисати специфичан стил извођења (нпр. грлено певање). 

Свирање 

Приликом инструменталног музицирања користити ритмичке и мелодијске 

инструменте (Орфов инструментаријум, као и друге доступне инструменте). Пошто 

су ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано 

јер се могу користити нотни примери појединих песама које су најпре 

солмизационо обрађене. Примењујући принцип активног учешћа ученика на часу, 

свирањем се, поред осталог, развијају моторичке вештине, координација и опажајне 

способности.   

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Дечије музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких 

способности које се стичу у свим музичким активностима, а резултат су креативног 

односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко 

мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу 

музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  Стваралаштво може 

бити заступљено кроз:   

- музичка питања и одговоре,   



- компоновање мелодије на задати текст,  

- састављање ритмичке вежбе или мелодије од понуђених мотива,   

- импровизација игре/покрета на одређену музику,   

- илустрацију доживљаја музике,   

- израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних),   

- музичко-истраживачки рад,   

- осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката,   

- осмишљавање музичких квизова,   

- осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз 

инструменталну пратњу или музичких драматизација,   

- креативну употребу мултимедија: IKT, аудио снимци, сликовни материјал, 

мобилни телефони...   

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на 

нивоу одељења или разреда (племенска музика, музика на двору, у храму, пригодна 

музика...). 

 

 

Опште предметне компетенције: 

Компетенција за учење: 

 Има позитиван и одговоран однос премаучењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлажеидеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос премањима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима ивременом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија личнаинтересовања. 

 

Одговорно учешће у демократском друштву: 

 Има позитиван став према поштовању људских права ислобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 
аргументованобрани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно удруштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава 
мишљењамањине. 



 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралномдијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-

уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, 

узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животињаитд.). 

 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, 

повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и 

културнихдобара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим уметничким и неуметничким пољима 

свогделовања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у 

основномобразовању. 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко 

интернетаитд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући 

ограничења у погледу дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументованначин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз 
комуникацију негује културу изражавања и чува језичкиидентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и безупадица. 

 

Одговоран однос према околини: 

 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу 

унапредити стање и квалитет животне средине иприроде. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и ка одрживом развоју. 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног 

избора и преузима одговорност за својизбор. 



Предузимљивост и оријентација ка предузетништву: 

 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалнуоријентацију; 

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи 

и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге; 

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи 

ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље иочекивања. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине 

њиховогостваривања. 

 

Рад с подацима иинформацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане 

податке и разликује податак/ информацију од њиховогтумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и 
препознаје могуће грешке уз помоћнаставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, 

тумачи и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из различитихобласти. 

Решавање проблема: 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу 

претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколскогискуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора 

информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће секонсултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 

ваншколскимискуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, 

алтернативне начине решавања, тачност и прецизнострешења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и дискутује са 

другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у 

јединствену целину сапретходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новимситуацијама. 

 

 

 



Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе илипара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима илигрупе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнадсопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи 

резултатерада. 

 

Дигитална компетенција: 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

средстваИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТсредства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајућиначин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу исaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењуИКТ. 

 

 

Специфичне предметне компетенције 

 

На основу музичког искуства у основној школи ученик ужива у музици и отворен је за различите уметничке садржаје.Користи 

музичко знање и вештине да изрази своја осећања, размишљања, ставове и на креативан и конструктиван начин остварује своје 

циљеве.Искуство и вештину у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног музицирања примењује у комуникацији 

са другима.Музичка искуства подстичу ученика да разлике сматра предностима што користи у развијању идеја и 

сарадње.Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и 

идентитета.Развија критички однос према музици.Има одговоран однос према традицији свог народа и других култура. 

 

Основни ниво: 

Ученик познаје језик музике и изражава се гласом, инструментом и покретом индивидуално и/или у групи.Ученик слушно 

препознаје основне карактеристике музичке уметности и развија естетску осетљивост. 

 

Средњи ниво: 

Ученик користи различите музичке изражајне елементе у исказивању својих осећања и идеја и у комуникацији са другима.Слушно 

препознаје различите жанрове музичке уметности са посебним акцентом на аутентични музички фолклор.Ученик у свакодневном 

животу примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење 

музике.Ученик комуницира покретом уз музику. 



 

Напредни ниво: 

Ученик креативно примењује стечена музичка искуства у изражавању и представљању ставова и идеја и у комуникацији са 

другима.Уважава и истражује музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура.Доприноси очувању и развоју музичке 

културне баштине.Има критички став према музици.Повезује и користи музику са ИКТ-ом у стварању и презентовању 

знања.Прати и учествује у музичком животу заједнице. 

 

Кључни појмови :мелодија, ритам, темпо, покрет,инструменти,динамика,текст, стилске епохе,моћ 

музике,солмизација,импровизација 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

Човек и музика: 

Користити методе/технике и облике рада које активирају ученике да буду самосталнији у раду: анализа музичких примера, 

фотографија, ППТ, видео матаријала.  

Инсистирање на корелацији са другим предметима: историја, ликовна култура, географија.  

  Коришћење е- уџбеника: видео и аудио записи, квизови, ППТ. 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика 

и рачунарство 

Музички инструменти:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: видео и звучниј записа, фотографија, ППТ, доступне ИКТ апликације.  

Користити претходна знања ученика. 

Повезати са историјским контекстом. 

Коришћење е- уџбеника 

Самоевалуација и евалуација 



Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика 

и рачунарство 

Слушање музике:  

Основни методски приступ је од звука ка теорији.  

Јасно формулисати упутства како би ученици знали на шта да усмере пажњу приликом слушања. 

Постепено проширивати опажајни капацитет код ученика усмеравајући их на специфичности музичког дела пре слушања. 

Ученичка знања из различитих области повезати и ставити у функцију разумевања дела, подстичући креативност и критичко 

мишљење. 

Користити ислустрације, ППТ и ИКТ када је могуће.  

Подстићати ученике на изношење свог мишљења уз аргументовано образлагање.   

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и 

рачунарство, грађанско васпитање 

Извођење музике:  

Користити методе/технике и облике рада који подстичу ученике за самостални рад, рад у пару или групи.  

Кроз одговарајуће примере музичких вежби и композиција обрадити елементе музичке писмености. 

Обратити пажњу на правилно дисање, положај тела и дикцију.  

Узети у обзир гласовне могућности ученика. 

За инструментално музицирање користити ритмичке и мелодијске инструменте. 

Могу се користити нотни примери који су солмизацијом обрађени.  

Примељивати принцип активног учешћа ученика на часу. 



Коришћење аудио или видео снимака или матрица када је могуће. 

Посета концерта, у складу са могућностима 

Самоевалуација и евалуација 

Корелација историја, географија,ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, српски језик, верска настава, информатика и 

рачунарство, грађанско васпитање 

Исходи воде ка следећим стандардима:   

Човек и музика  

1.1.1 Препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2 Опише основне елементе музичке писмености 

Слушање музике: 

1.2.1.   именује музичке  изражајне елементе 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 

2.1.2.   да анализира повезаност структуре и драматургије одређеног музичког жанраовек и музика 

Певањем и свирањем упознајемо музику: 

Знање и разумевање 

1.1.1. Препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2. Опише основне елементе музичке писмености 

2.1.1.   Уме да анализира повезаност музичких елемената и карактеристика  музичких инструмената са музичком изражајношћу 

2.1.3.   Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

3.1.1    Ученик зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 



3.1.2    Ученик разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 

3.1.3.   Ученик критички и аргументовано образлаже свој суд 

3.1.4    Ученик уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор 

2.2.1.   Ученик уме да опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра 

3.2.2.  Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским историјско-стилским контекстом звучног 

примера 

3.2.3.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом настанка и примене различитих облика 

музичког фолклора 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 

1.3.2.   изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту 

3.3.1.   изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима 

Музичко стваралаштво: 

1.4.2.   ученик уме да осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

1.4.3.   ученик уме да изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 



1.4.4.   учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст  

3.4.1.   осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

3.4.2.   импровизује и/или компонује мање музичке целине у оквиру различитих жанрова и стилова 

3.4.3    осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

Музика средњег века и ренесансе: 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке изражајне елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу слушања музичких примера да именује српски музички фолклор 

2.2.1.   Ученик уме да опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да препозна структуру одређеног жанра 

3.2.1.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са структуралном и драматуршком димензијом звучног 

примера 

3.2.2.  Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са жанровским историјско-стилским контекстом звучног 

примера 

3.2.3.   Ученик уме да анализира и открије везу опажених карактеристика са контекстом настанка и примене различитих облика 

музичког фолклора 

Музички инструменти:  

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

МК. 1.1.2. опише основне карактеристикемузичких инструмената и састава ученик уме да анализира повезаност 



МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу 

МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд  

Слушање музике: 

МК. 1.2.1. именујемузичке изражајне елементе  

МК. 1.2.2. именујеизвођачки састав  

МК. 1.2.4. именујесрпски музички фолклор  

МК. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената  

МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра  ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика 

са: 

МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера  

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Извођење музике:  

МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције  

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инстументу  

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима. 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

Човек и музика:  

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговораученика 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 



Музички инструменти: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак 

Слушање музике: 

Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора и активности ученика 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак 

Извођење музике: 

Формативно и свакодневно  оцењивање активности ученика, певањем и свирањем 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

Домаћи задатак  

Музичко стваралаштво: 

Формативно и свакодневно  награђивање ученика за било који облик музичког стваралаштва 

Самоевалуација и евалуација на крају полугодишта и током појединих часова 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у 

школовање, недовољног познавања језика или других разлога, потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни 

планови и као анекси прикључити Школском програму. 

 

 

 



БИОЛОГИЈА 
 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 2  

Годишњи фонд часова: 72 

 
Циљ наставе и учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије 

одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

 упореди грађу животиња, биљака и бактерија на 
нивоу ћелија и нивоу организма;  

 повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и 
нивоу организма; 

 одреди положај органа човека и њихову улогу; 

 цртежом или моделом прикаже основне елементе 
грађе ћелије једноћелијских и вишећелијских 

организама;  

 користи лабораторијски прибор и школски микроскоп 
за израду и посматрање готових и самостално 

израђених препарата; 

 хумано поступа према организмима које истражује; 

 групише организме према особинама које указују на 
заједничко порекло живота на Земљи; 

 користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата. 

 табеларно и графички представи прикупљене податке 
и изведе одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та 

знања може да примени. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 
 (15о+10у+9в+2с=36) 

 

- Грађа живих бића – спољашња и унутрашња. 

Грађа људског тела: хијерархијски низ од 

организма до ћелије. 

- Једноћелијски организми – бактерија, амеба, 

ћелија квасца. Удруживање ћелија у колоније. 

Вишећелијски организми – одабрани примери 

гљива, биљака и животиња. 

- Основне животне функције на нивоу 

организма: исхрана, дисање, транспорт и 

елиминација штетних супстанци, размножавање. 

- Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и 

начину функционисања, као и сличности и 

разлике у обављању основних животних 

процеса. 

- Откриће ћелије и микроскопа. 

- Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, 

једро, митохондрије, хлоропласти). 

- Разлика између бактеријске, и биљне и 

животињске ћелије. Ћелијско дисање, стварање 

енергије, основне чињенице о фотосинтези. 

-  направи разлику између животне    средине, 

станишта, популације, екосистема и еколошке нише; 

- размотри односе међу члановима једне популације, 

као и односе између различитих популација на 

конкретним примерима; 

- илуструје примерима међусобни утицај живих бића и 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
(8о+3у+4в+1с=16) 

 

- Популација, станиште, екосистем, еколошке 

нише, адаптације, животне форме, трофички 

односи – ланци исхране.  

- Абиотички и биотички фактори. 

Значај абиотичких и биотичких фактора.  

Антропогени фактор и облици загађења.  



узајамни однос са животном средином; 

- истражи утицај средине на испољавање особина, 

поштујући принципе научног метода; 

- идентификује примере природне и вештачке селекције 

у окружењу и у задатом тексту; 

- повеже узроке нарушавања животне средине са 

последицама по животну средину и људско здравље и 

делује личним примером у циљу заштите животне 

средине; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке 

и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та 

знања може да примени. 

- Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

-  користи лабораторијски прибор и школски микроскоп 

за израду и посматрање готових и самостално 

израђених препарата; 

- хумано поступа према организмима које истражује; 

- истражи утицај средине на испољавање особина, 

поштујући принципе научног метода; 

- идентификује примере природне и вештачке селекције 

у окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 

- повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата. 

- табеларно и графички представи прикупљене податке 

и изведе одговарајуће закључке; 

-  разматра, у групи, шта и како је    учио/учила и где та 

знања може да примени. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
(3о+2у+1в=6) 

 

- Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и 

полне ћелије. - Пренос наследног материјала. 

- Наследне особине (веза између гена и особина, 

утицај спољашње средине). 

- Индивидуална варијабилност.  

- Природна селекција на одабраним примерима.  

Вештачка селекција.  

- Значај гајених биљака и припитомљених 

животиња за човека. 

 истражи утицај средине на испољавање особина, 
поштујући принципе научног метода; 

 повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом; 

 групише организме према особинама које указују на 
заједничко порекло живота на Земљи; 

 одреди положај непознате врсте на „дрвету живота“, 
на основу познавања општих карактеристика 

једноћелијских и вишећелијских организама; 

 користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

(3о+1в+1у+1с=6) 

 

- Постанак живота на Земљи (прве ћелије без 

једра, постанак ћелија са једром и појава 

вишећеличности). 

- „Дрво живота“ (заједничко порекло и основни 

принципи филогеније, сродност и сличност). 

- Организми без једра. Организми са једром. 

- Положај основних група једноћелијских и 

вишећелијских организама на „дрвету живота”. 



података и приказу резултата. 

 табеларно и графички представи прикупљене 

податке и изведе одговарајуће закључке; 

     разматра, у групи, шта и како је               учио/учила и 

где та знања може да примени. 

-  одржава личну хигијену и хигијену животног 

простора у циљу спречавања инфекција; 

- доведе у везу измењено понашање људи  

     са коришћењем психоактивних          супстанци; 

- збрине површинске озледе коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, сунчанице и топлотног удара 

и затражи лекарску помоћ кад процени да је потребна; 

- повеже узроке нарушавања животне средине са 

последицама по животну средину и људско здравље и 

делује личним примером у циљу заштите животне 

средине; 

- користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата 

- разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та 

знања може да примени 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
(4о+1у+2в+1с=8) 

 

- Обољења која изазивају, односно преносе 

бактерије и животиње. 

- Бактерије и антибиотици. 

- Путеви преношења заразних болести. 

- Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди 

инсеката и других бескичмењака, тровање 

храном, сунчаница, топлотни удар. - Превенција 

и понашање у складу са климатским 

параметрима. 

- Последице болести зависности – алкохолизам. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

У остваривању наставе потребно је подстицати истраживачки рад ученика основних сличности и 

разлика спољашње и унутрашње грађе и функционисања различитих живих бића, треба 

користити школски микроскоп, обрађивати примeре из нeпoсрeднoг oкружeњa и водити рачуна да 

се ученици хумано опходе према живим бићима које истражују 

Достизање исхода је могуће кроз различите вежбе и практичне активности ученика као нпр. 

израда плаката (људско тело, упоредни преглед спољашње грађе: човек, један кичмењак, један 

бескичмењак, биљка, гљива), квиз (нпр. Чији су зуби?), мерење пулса при мировању и физичкој 

активности, испитивање тока воде кроз биљку, дисековање цвета, размножавање биљака семеном 

и пелцером, микроскопирање ћелија квасца/инфузоријума/самостално направљених препарата, 

употреба едукативних филмова (нпр. Живот у капи воде) итд. 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

Знања и искуства ученика стечена у претходном разреду, треба проширити и надоградити 

појмовима: животна средина, популација, екосистем и еколошка ниша. 
Теме се обрађују уз више вежби теренског типа. 

Задаци  Истражи и прикажи могу да буду показатељ у којој мери су ученици разумели основне 

еколошке појмове. Истраживање може да подразумева познат терен, литературу, нтернет. Важно 

је да се обезбеди час за презентовање резултата истраживања, као и да ученици сами процене 

квалитет и добију повратну информацију од наставника. Акценат треба ставити на односе 

рзмножавања када су у питању јединке исте популације и трофичке односе када су у питању 



јединке различитих популација. 

Приликом обраде абиотичких фактора, не треба инсистирати на груписању већ пажњу усмерити 

на њихов утицај на раст и развиће. 

Антропогени фактор треба  обрадити кроз различите облике загађења, без улажења у хемијске 

процесе јер ученици немају потребна знања из ове области 

Требало би укључивати ученике у активности за заштиту животне средине, мотивисати их да 

предлажу акције и да на своје вршњаке делују личним примером.  

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

 

Уводе се нови  појмови- ген и ДНК (у једру или ван једра код прокариота), деобе телесних и полних 

ћелија,количина наследног материјала. 

Индивидуалну варијабилност организама у популацији треба повезати са механизмом природне селекције, 

као еволуционим механизмом који доводи до адаптирања организама на услове животне средине. 

Потребно је подстицати ученике да сами пронађу примере о деловању природне селекције. За вештачку 

селекцију потребно је да ученици сами истраже које су биљке и животиње људи почели 

припитомљавати у прошлости и због чега. 

Природну и вештачку селекцију треба реализовати кроз обраду и табеларно и графичко 

приказивање неколико различитих примера, са обавезним извођењем закључака. Потребно је 

ученике подстицати да истражују нове примере индивидуалне варијабилности и резултате 

прикажу одељењу. 

ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

Основна идеја коју ученици треба да усвоје је да су сви организми који данас живе на Земљи 

потомци заједничког претка, који је био једноћелијски организам без формираног једра 

Потребно је  обрадити улогу ћелија без једра и ћелија са једром у појави вишећеличности. 

При разврставању и груписању живог света, треба користити филогенетски приступ, односно 

заједничко порекло, принцип сродности и сличности. 

Положај основних група једноћелијских и вишећелијских организама на „дрвету живота” треба да 

има логички след, који произилази из знања о грађи ћелија 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

У овој области акценат је на основним чињеницама о превенцији заразних болести, путевима 

преношења и спречавању ширења 

Посебно треба обратити пажњу на антибиотике 

Важан део ове области је упознавање са болестима зависности, нарочито алкохолизмом 

Неопходно је подстаћи ученике да сами, уз употребу ИК технологија истражују ову област 

Градиво на тему климатских промена обрадити у виду преојекта (радионице, филм и  приредба) 

Препорука је да се за обраду ових појмова повремено доведу стручњаци или одведу ученици у 

одговарајуће установе. 

 

 

Опште предметне компетенције: 

Компетенција за учење: 

 Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје. 



 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима и временом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 

Рад с подацима и информацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане 

податке и разликује податак/ информацију од њиховог тумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и 

препознаје могуће грешке уз помоћ наставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, 

тумачи и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из различитих области. 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко 

интернета итд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући 

ограничења у погледу дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз 

комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 

Одговорно учешће у демократском друштву: 

 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 

аргументовано брани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава мишљења 

мањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-

уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, 

узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.). 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, 

повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и 

културних добара. 



 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима 

свог деловања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у основном 

образовању. 

Решавање проблема: 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу 

претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора 

информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 

ваншколским искуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, 

алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и дискутује са 

другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у 

јединствену целину са претходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате 

рада. 

Дигитална компетенција: 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

средства ИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТ 

средства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ. 

Одговоран однос према околини: 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу 

унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 



 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и ка одрживом развоју. 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног 

избора и преузима одговорност за свој избор. 

 

Исходи воде ка следећим стандардима:   
1. Јединство грађе и функције као основа живота 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне 

карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника 

БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике 

између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују 

ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива 

метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) 

материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се 

назива дисање 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и извести о 

резултату 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
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БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

2. Живот у екосистему 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка 

ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на 

здравље човека 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о резултату 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима 

када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове 

животне средине 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 

БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и 

најважнија својства биоценоза и популација 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у 

комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

3. Наслеђивање и еволуција 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
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БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у 

табели/графикону и извести о резултату 

БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 

БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина  

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове 

животне средине 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста 

4. Порекло и разноврсност живота 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна 

основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима 

када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 

5. Човек и здравље 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије) 
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БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на 

здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме 

може да се обрати за помоћ (институцијама и стручњацима) 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста 

дрога, енергетских напитака и сл.) 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе  

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

 

Јединство грађе и функције као основа живота 

 Иницијално тестирање 

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 Домаћи задатак 

 Лабораторијске вежбе 

 Проблемски задаци 

 Пројектна настава 

 Писана провера - 
− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 

− задаци са означавањем 

− задаци вишеструког избора 
− спаривање појмова 
 

Живот у екосистему 

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 Домаћи задатак 

 Проблемски задаци 
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 Пројектна настава 

 Писана провера 
− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 

− задаци са означавањем 

− задаци вишеструког избора 
− спаривање појмова 
 

Наслеђивање и еволуција 

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 Домаћи задатак 

 Проблемски задаци 
 

Порекло и разноврсност живота 

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 Домаћи задатак 

 Проблемски задаци 

 Писана провера 
 

− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 

− задаци са означавањем 

− задаци вишеструког избора 
− спаривање појмова 
 

Човек и здравље 

 Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 

 Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 Домаћи задатак 

 Проблемски задаци 

 Пројектна настава 

 Писана провера  
− објективни тестови са допуњавањем кратких одговора 

− задаци са означавањем 

− задаци вишеструког избора 
− спаривање појмова 

 



НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у 

школовање, недовољног познавања језика или других разлога, потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни 

планови и као анекси прикључити Школском програму. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  

 

Математика  

Физичко и здравствено васпитање  

Информатика и рачунарство  

Географија  

Техника и технологија  

Ликовна култура  

Српски језик и књижевност  

Mатерњи језик 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Разред:  

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Циљ наставе и учења  ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

 

ОБЛАСТ/ТEМА 

 

САДРЖАЈ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

БОЈА 

 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и 

изведене 

боје). 

Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле 

и хладне 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

 

 користи изражајна својства боја у 

ликовном раду и свакодневном 

животу; 



боје; комплементарне боје). 

 

Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, 

разлике у опа- 

жању боја; валер; градација и контраст). 

 

Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, 

мозаик, витраж, 

 

апликативни програми...; изражајна својства боја у 

керамици, скулп- 

тури, графици, таписерији, дизајну одеће и обуће, 

индустријском 

 

дизајну...; примена у свакодневном животу ученика). 

 

 

 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад 

(облици из природе и окружења, звуци из природе и 

окружења, музика, кретање у природи и окружењу, текст, 

писмо...); 

Читање (декодирање) слике, боје на слици, боје у 

рекламним порукама... 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа, музеји и експонати. 

 

 

 изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

  опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких 

дела; 

-идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве једно- 

 ставних визуелних порука; 

 

  повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

 

 разматра са другима шта и како је учио 

и где та знања може приме- 

нити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у 

визуелним  уметностима; улога уметности у свакодневном 

животу). 

 

Уметничко наслеђе (уметност некад и сад). 

 разумети значеое бпја и пблика и мптива 
у рекламама, филмпвима, ппзпришту, 
мпди, плакатима, билбпрдима 

 Искаже своје мишљење да је 

уметничко наслеђе важно; 

-  изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 



техником; 

 разматра са другима шта и како је учио 

и где та знања може приме- 

нити. 

 тумачи једноставне визуелне 
информације; 

 – идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве једно- 

ставних визуелних порука; 

 

 

ТЕКСТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОБРАЗИЉА 

Текстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; текстуре у 

природи и уметничким делима, материјали и текстура, 

облик и текстура, линија 

и текстура, ритам и текстура). 

Уметничко наслеђе (грађевине, скулптуре и паркови). 

 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; 

разноврсне информације као подстицај за стварање – снови, 

бајке, митови,легенде...). 

Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења). 

- сазнати изражајне могућности 

традиционалних цртачких, 

сликарских и вајарских техника  

- прави текстуре на подлогама, 

облицима у апликативном програму; 

- проналазити решење за визуелни 

проблем користећи машту, снове 

- бирати самостално мотиве, теме из 

снова, маште, митова... 

- изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

- техником 

 

ПРОСТОР 

Амбијент (елементи који чине амбијент – дизајн ентеријера, 

атмосфе- 

ра, корисници; утицај амбијента на расположење, 

активност и учење; 

 

обликовање школског простора; поставка изложбе). 

 – опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких 

дела; 

– повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

 

– разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може приме- 

нити. 

 

 

 

 

 



 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

БОЈА 

 

У овој целини предложени су појмови, подпојмови и теме за 

 

разговор, а које су везане за изражајне могућности материјала и тех- 

ника које ученик користи. Наставник нуди само основне информације 

 

и корисне савете. Ученици треба да знају да понекад не могу да доби- 

ју жељени тон зато што сликарске боје које се производе као школски 

 

прибор садрже мање пигмента. Ако ученици не могу да набаве квали- 

тетан школски прибор, решење може да буде додавање течних тонера 

 

за фасадне боје, који се набављају у фарбари. Тонери и паковање беле 

еколошке боје за зидове довољни су за одељење. Цртеже и слике које 

сматрају неуспелим могу да искористе за колаж. У шестом разреду 

раде и једноставне пројекте. Наставник може да понуди две или више 

техника, а да ученици гласају коју ће учити или да се поделе на групе 

 

према одабраној техници. Скице се раде и бирају у школи, а пројек- 

ти могу да се доврше код куће. Уколико ученици желе да раде чво- 

ровану таписерију не морају да користе вуну, могу да исеку траке од 

 

пластичних кеса. Витраж могу да праве од папира и фолија у боји, а 

могу и да сликају на пластичним флашама. Најједноставније је да код 

 

куће, уз помоћ одраслих, одесеку дно и део флаше тако да добију по- 

суду за оловке. Пластика се лако осликава акварел бојама. Ако желе 

 

да имитирају витраж могу да користе и црни перманентни маркер. За 

мозаик могу да користе пластичне чепове... 

 

Наставник може да подстакне ученике на размишљање и ис- 

траживање питањима и одабраним информацијама. На пример, 

 



причом о томе шта значе боје у неким културама, да ли животиње 

 

умеју да сликају, да ли постоји веза између тонова у музици и то- 

нова у визуелној уметности, које две боје би употребили да изразе 

 

одређену емоцију, како су боје добиле своје називе... 

 

Није пожељно оптерећивати ученике проширеним информа- 

цијама (о валерским кључевима, адитивном мешању боја...); боље 

 

је да се о томе разговара у следећим разредима, када буду имали 

 

више предзнања и када буду више користили савремену техноло- 

гију. Ученици треба да добију само елементарне информације о 

 

утицају светлости на опажање боја. Важније је да знају да је нор- 

мално да постоје разлике у опажању тонова – постоје незнатне ра- 

злике у грађи ока, на опажање утичу и околне боје, на различитим 

 

мониторима иста слика има другачије тонове (остало ће учити ка- 

сније). Ако желе да одштампају на мајици слику коју су урадили у 

 

апликативном програму потребно је да слику из RGB система (цр- 

вена, зелена, плава) пребаце у CMYK систем (цијан, магента, жута 

 

и кључ, односно катран/црна), који се користи у штампи (остале 

информације могу да добију од наставника Информатике). 

У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, 

 

„Музеји и експонати”, везана за музеје и карактеристичне експо- 

нате који се у њима чувају. Пожељно је да се ученици прво упознају са музејима у 

Србији, а ученици који наставу слушају на матер- 

њем језику треба да добију основне информације о најзначајнијим 

 

музејима у матичној држави. Разговор прате одговарајући визуел- 

ни садржаји, а заинтересовани ученици могу да раде и истражи- 

вачке задатке. 

 



КОМУНИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТУРА 

- У овој целини су предложене теме за разговор о садржају 

 

уметничких дела и рекламних (визуелних и аудиовизуелних) пору- 

ка. Наставник не нуди анализу дела коју ученици записују и мемо- 

ришу без разумевања. Смисао учења је да ученици доживе умет- 

ничко дело, да размишљају о њему и слободно изражавају своје 

 

мишљење. Наставник их само подстиче питањима. Ученици треба да разговарају и 

о томе колико су рекламе на телевизији и интер- 

нету ефикасне, колико могу да их заинтересују, а на који начин их одбијају...  

У ликовном раду ученици бирају материјал и технику којом ће најефикасније 

изразити неки садржај (идеју, поруку, став...). 

У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, 

„Уметност некад и сад”, односно поређење неке теме (садржаја 

ликовног дела) кроз епохе. 

 

 

У овој целини су груписани предлози везани за истражива- 

ње изражајних могућности традиционалних цртачких, вајарских и 

 

сликарских техника. Уколико ученици желе да цртају или сликају 

текстуру у апликативном програму, то могу да раде као пројекат. 

 

У додатној теми за разговор, „Грађевине, скулптуре и парко- 

ви”, фокус није на текстури, већ на значајним грађевинама, скулп- 

турама у пленеру и парковима у нашој земљи. Наставник може да 

 

прикаже презентацију и да упореди наше наслеђе са светским, на- 

рочито значај за културни туризам и идентитет краја или земље. 

 

УОБРАЗИЉА 

У овој целини су груписани предлози везани за разговор о 

 

значају маште (уобразиље, имагинације) у уметности, науци и сва- 

кодневним ситуацијама када је потребно пронаћи решење за неки 

 

проблем. И у шестом разреду ученици уче о томе како да пронађу 

подстицај за развијање креативних идеја. Наставник прво показује 

 



репрезентативна остварења светских и домаћих уметника засно- 

вана на сновима, бајкама, митовима и легендама. Ученици треба 

 

самостално да одаберу податке (снове, бајке, митове или легенде) 

који их подстичу на рад. 

 

Додатну тему, „Необична уметничка остварења”, потребно је ве- 

зати за самостално истраживање и формирање дигиталне збирке „не- 

обичних” савремених остварења. Збирка може да буде индивидуална 

 

или одељенска. Наставник може да подстакне ученике приказивањем 

неколико визуелних примера (хидропонична лампа дизајнера Марка 

 

Вучковића, радови Сесилије Вебер из серије Natural Humans, улич- 

не слике Џулијана Бивера, подводни музеј у Канкуну, хотел од леда у 

 

Шведској...). Ученици бирају врсту уметничких радова које ће истраживати (куће за 

становање, ципеле, одећа, накит, скулптуре, аутомобили...). 

ПРОСТОР 

- У овој целини су груписани предлози везани за пројектну наставу 

 

и обликовање простора у школи. Уколико школа има могућности, уче- 

ници могу да обликују башту у школском дворишту. Идеје се могу про- 

наћи на интернету ако се у претраживач унесе: „bottle tower gardening”, 

 

„plastic bottles art”, „school garden projects”, „recycled garden ornaments” 

или „garden ornaments for schoolyard”. Уколико школа нема таквих 

 

могућности, могу да обликују део учионице или хола. Сврха ових активности је да 

ученици науче како да од доступних материјала направе нешто што ће им 

користити у свакодневном животу. На пример, одпластичних флаша се могу 

направити фотеље, клупе, сточићи, полице, жардињере, вазе, лампе, лустери... 

Употребни предмети које ученици праве самостално или у заједничком раду не 

треба да имају само употребну, већ и естетичку вредност. Други предлог је 

симулација музејске поставке или изложбе. Ученици треба да осмисле поставку, да 

сами распоређују експонате, дизајнирају позивнице за родитеље... Сврха ових 

активности је да се оспособљавају за презентовање радова. 

 

 



 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

- Ученик развија креативан,  радознао и истраживачки дух кроз упознавање и коришћење различитих уметничких медија и 

техника. 

 - Способан је и мотивисан да експериментише кроз самосталан рад и рад у групи. Постепено напредује у апстрактном  начину 

размишљања који успешно примењује у различитим животним ситуацијама које захтевају самостална решења.  

- Уочава специфичности различитих уметничких дисциплина (визуелне, драмске, музичке...) као и њихове заједничке принципе и 

сличности.  

- Ђак познаје и разуме вредност сопствене културе и културе других народа повезујући знања из различитих области или предмета.  

-Знања и искуства стечена кроз предмет Ликовна култура (истрајност,  упорност,  стрпљивост,  храброст, осетљивост за уметност) 

примењује у друштвеном животу и у даљем стручном усавршавању и професионалном развоју. 

Основни ниво 

Изражава своја осећања и идеје користећи основне технике визуелних уметности. Проналази изворе и информације потребне за 

самосталан стваралачки рад. Учествује у школским и ваншколским активностима користећи знања предмета ликован култура. 

Познаје вредност српске уметности и културе као и других народа. 

Средњи ниво 

Развија сопствена осећања и идеје користећи различите медије ликовне и визуелне уметности. Самостално проналази потребне 

информације. Активно учествује у школским и ваншколским активностима. Разуме специфичности различитих уметничких 

дисциплина. Уочава повезаност знања из различитих области или предмета. Разуме вредност сопствене културе и културе других 

народа. 

Напредни ниво 

Развија и изражава своја осећања, идеје и адекватно користи различите медије ликовне, визуелне уметности. Негује склоности и 

развија осетљивост за уметност. Самостално истражује изворе и информације потребне за сопствени стваралачки рад и решавање 

ликовних проблема. Разуме специфичности као и сличности различитих уметничких дисциплина. Учествује у тимским пројектима 

ученика . Повезује знања из различитих области или предмета и примењује их у различитим животним ситуацијама. Свестан је 

вредности сопствене културе и културе других народа. Разуме универзални језик уметности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИЧНE ПРЕДМЕТНE КОМПЕТЕНЦИЈE 

 

Кроз предмет Ликовна култура развијају се стваралачке способности, индивидуална креативност и естетска осетљивост. 

Основни ниво 
        Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним елементима која се користе 

у визуелним уметностима. 

        Ученик познаје најважнија уметничка дела из културног наслеђа српског и других народа, развија свест о културним 

вредностима и схвата важност њиховог очувања. 

Средњи ниво 

       Ученик проналази и развија своје идеје истражујући природно и вештачко окружење, свет маште и осећања (посматрајући, 

анализирајући и сакупљајући потребне информације) за своје стварање. 

       Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, нарочито као средства 

комуникације. 

Напредни ниво 

      Ученик проучавајући уметничка дела истражује и анализира методе, технике, садржаје и подстицајно их примењује у свом 

ученичком самосталном раду. 

      Способан је да изрази став о сопственом раду и радовима других уочавајући различита значења и идеје. 

     Ученик праћењем културних догађаја постаје активна публика и/или учесник у јавном и културном животу заједнице и развија 

своје критичко мишљење. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 
- одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у 

мапи...; 

- истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; 

- поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима... 

- довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; 

уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања... 

- разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...; 

-  раздваја битно од небитног... 

-     повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела... 

- оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове.. 

- примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, смеру... 

- учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције... 



–    бира одговарајућу технику у односу наидеју;  

- примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и материјала... 

 

 

СТАНДАРДИ 

 

              Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области. 

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и садржаје. Ученици 

користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог рада. 

ЛК. 1.1.1. Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове користећи основне медије, материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности да би изразио одређени садржај. 

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на основу технике, 

карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…) 

ЛК.1.2.1. Описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак, описује садржај...) 

3. Ученици познају културно наслеђе свог и других народа. Истражују и упознају уметничка дела из различитих периода. 

ЛК.1.3.1. Описује сличности и разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода. 

ЛК.1.3.2. Зна важне споменике културе у својој средини. 

4. Ученици познају и користе места (музеј, галерија, атеље, библиотека…) и изворе (интернет, репродукције...) где могу 

проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне догађаје и учествују у јавном и културном животу 

заједнице. 

ЛК.1.4.1. Познаје места и изворе где може проширити своја знања. 

ЛК.1.4.2. Зна занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...). 

ЛК.1.4.3. Препознаје и увиђа примену визуелних уметности у свакодневном животу. 

 

            Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области. 

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и садржаје. Ученици 

користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог рада. 

ЛК. 2.1.1. Познаје и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија, материјала и техника визуелних 

уметности 

ЛК. 2.1.2. Одабира адекватан садржај да би изразио неку идеју или став 

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на основу технике, 

карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…) 

 ЛК.2.2.1. Образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

ЛК.2.2.2. Познаје и користи основне стручне термине и појмове везане за технике, елементе и садржаје (теме и мотиви) визуелних 

уметности 

3. Ученици познају културно наслеђе свог и других народа. Истражују и упознају уметничка дела из различитих периода. 

ЛК.2.3.1. Препознаје одабрана уметничка дела у оквиру њиховог историјског и друштвеног контекста 



ЛК.2.3.2. Истражује поступке, технике, садржаје радова уметника и користи их као подстицај у свом раду 

4. Ученици познају и користе места (музеј, галерија, атеље, библиотека…) и изворе (интернет, репродукције...) где могу 

проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне догађаје и учествују у јавном и културном животу 

заједнице. 

ЛК.2.4.1. Користи изворе где може проширити своја знања 

ЛК.2.4.2. Зна институције културе у својој средини (музеј, галерија, дом културе,...) 

 

            Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 

1. Ученици израђују дводимензионалне и тродимензионалне радове истражујући различите теме, идеје и садржаје. Ученици 

користе различите материјале и технике, ликовне елементе и принципе у стварању свог рада. 

ЛК. 3.1.1. Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних 

уметности 

ЛК. 3.1.2. Изводи радове са одређеном намером, користећи основне ликовне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК. 3.1.3. Одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

идеју 

2. Ученици описују и процењују своје радове и радове других користећи адекватне термине и појмове (на основу технике, 

карактеристика материјала, ликовних елемената, намере и идеје…) 

ЛК.3.2.1. Уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других 

ЛК.3.2.2. Користи стручне термине и појмове (нпр. текстура, ритам, контраст...) из визуелних уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и радове других 

3. Ученици познају културно наслеђе свог и других народа. Истражују и упознају уметничка дела из различитих периода. 

ЛК.3.3.1. Тумачи одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике, намеру уметника...) 

 ЛК.3.3.2. Проучава уметничка дела, истражује и анализира поступке, технике, садржаје и користи их као подстицај у свом 

стваралачком раду 

ЛК.3.3.3. Разуме да су уметничка дела одраз времена и места у коме настају 

4. Ученици познају и користе места (музеј, галерија, атеље, библиотека…) и изворе (интернет, репродукције...) где могу 

проширити своја знања везана за визуелне уметности. Ученици прате културне догађаје и учествују у јавном и културном животу 

заједнице. 

ЛК.3.4.1. Користи постојећа места и изворе (нпр. библиотека, интернет, културне установе, музеј...) да би проширио своја знања и 

интересовања из визуелних уметности 

ЛК.3.4.2. Зна вештине, способности које су потребне за уметничка занимања ЛК.3.4.3. Разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота (нарочито као средство визуелне комуникације). 

 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

Боја, текстура, простор 

 



 

Упутство за дидактичко - методичко остваривање програма 

 
Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни појам је простор, јер се све што 

видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови– облик, линија, боја, текстура, светлина. 

Понављање истих кључних појмова из разреда у разред не подразумева понављање истих садржаја и активности. У сваком разреду кључни 

појмови се разматрају из другог угла и надограђују новим појмовима и подпојмовима. У програму су назначени из различитих углова. Сви 

садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости)у блиској су вези са савременим светом 

и ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и откривају те везе. кључни појмови који се нарочито надограђују у датом 

разреду – у шестом је то ...простор, боја, текстура... 

 

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који 

треба свесно да опажа, доживљава и истражује 

 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ  

Оцењивање је веома комплексно  и што су деца старија  промене у развитку су брже а индивидуалне разлике међу појединцима 

веће.  На овом узрасту се појављује већа разлика између активности и резултата па се током целе године  редовно прати развој 

ученика на свим пољима  активности. Оквирне основе су визуелне, интелектуалне, естетска обележја дечјих радова, техничке 

способности, декоративне, познавање појмова, естетско процењивање и посебно развијене способности и наклоности. На темељу 

ових основа може се формулисати успех ученика и редовно пратити уз усмене и писане препоруке за још бољи рад и оцењивање 

сваког рада и активности на сваком часу ( формативно).На крају наставне целине (полугође) ученици морају имати најмање четири 

бројчане оцене ( сумативно). Евалуација и самоевалуација током појединих часова или на крају  месеца. 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа у 

развоју и учењу, као и надареним ученицима. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Разред: шести 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 
Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко -технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекене бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузмљиво и иницијативно. 

 

НАСТАВНА ТЕМА САДРЖАЈИ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ  СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1. Животно и радно 

окружење 

(6) 

- Значај и развој 
грађевинарства 

- Просторно и 
урбанистичко 

планирање 

- Култура становања 

- Кућне инсталације 

- упознавање са развојем и 

значајем грађевинарства и 

урбанизма 

- препознаvawe савремене 

културе становања 

- класификује кућне 

инсталације 

- повезује развој и значај 

грађевинарства и урбанизма  

- разуме начин функицонисања 

и примене кућних инсталацција 

- анализира карактеристике 

савремене културе становања 

- разуме просторно и 

урбанистичко планирање  

2. Саобраћај 

(8) 

 

- Саобраћајни системи 

- Саобраћајни објекти 

- Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом 

- Правила безбедног 

кретања пешака и 

бициклисте 

- класификује врсте 

саобраћајних објеката према 

намени 

- познаје правила безбедног 

понашања и кретања 

пешака и бициклисте у 

саобраћају 

- повезује неопходност изградње 

прописне инфраструктуре са 

безбедношћу учесника у 

саобраћају 

- повезује коришћење 

информационих технологија у 

саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу 

путника и робе 

- демонстрира правилно и 

безбедно понашање пешака и 

бициклисте на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ 

рачунарске симулације 

3. Техничка и 

дигитална писменост 

(18) 

- Приказ грађевинских 

објеката и техничко 

цртање у 

грађевинарству 

- Техничко цртање 

помоћу рачунара 

- Дигиталне 

презентације 

-скицира просторни изглед 

грађевинског објекта 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж уз помоћ 

наставника 

 - користи рачуарске 

апликације за техничко 

цртање грађевинских 

објеката уз помоћ 

наставника 

- креира дигиталну 

презентацију уз помоћ 

наставника 

 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж 

- користи рачуарске апликације 

за техничко цртање 

грађевинских објеката 

- самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је 

- користи рачуарске апликације 

за техничко цртање грађевинских 

објеката уважавајући потребе 

савремене културе становање 

- успешно креира дигиталну 

презентацију и презентује је 



4. Ресурси и 

производња 

(20) 

 

- Грађевински 

материјали 

-Техничка средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

- Организација рада у 

грађевинарству и 

пољопривреди 

- Обновљиви извори 

енергије и рационално 

коришћење топлотне 

енергије 

- Рециклажа материјала 

у грађевинарству и 

пољопривреди и 

заштита животне 

средине 

- Моделовање машина 

и уређаја у 

грађевинартву и 

пољопривреди  

- препознаје основне 

грађевиснке материјале 

- препознаје грађевинске и 

пољопривредне машине и 

алате 

- описује занимања у 

области грађевинарства 

пољопривреде 

- израђује модел 

грађевинске и 

пољопривредне машине уз 

помоћ наставника 

- повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину 

- повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољоприврендих радова 

-повезује значај извођења 

топлотне изолације са уштедом 

енергије 

- повезује гране пољоприведе са 

одређеном врстом производње 

хране  

- израђује модел грађевинске и 

пољопривредне машине  

- реализује активност која указује 

на важност рециклаже 

- образлаже на примеру 

коришћење обновиљивих извора 

енергије и начине њиховог 

претварања у корисне облике 

енергије 

- успешно израђује модел 

грађевинске и пољопривредне 

машине 

 

5. Конструкторско 

моделовање 

(20) 

 

-Израда техничке 

документације 

- Моделовање машина 

и уређаја у 

грађевинартву и 

пољопривреди 

- Моделовање 

макета/модела у 

грађевинарству 

пољопривреди 

- Представљање идеје 

поступка израде и 

решења производа 

- Одређивање тржишне 

вредности производа, 

укључујући и оквирну 

процену трошкова  

- Представљање 

производа и креирање 

дигиталне презентације 

 

- уз помоћ наставника, или 

успешнијих ученика у тиму, 

израђује техничку 

документацију, макету и 

модел пољопривредне или 

грађевинске машине 

- уз помоћ наставника или 

успешнијих ученика у тиму 

безбедно изводи радне 

операције 

-  израђује техничку 

документацију,  макету и модел 

пољопривредне или грађевинске 

машине 

- самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског 

објекта  

- самостално проналази 

информације потребне за израду 

матеке и модела  

- самостално креира планску 

документацију користећи програм 

за обраду текста  

- припрема и организује радно 

окружење  

- самостално израђује 

макету/модел  поштујући 

принципе економичног 

искоришћења материјала  и 

рационалног одабира алата, 

машина у складу са принципима 

безбедности на раду 

 

- успешно израђује техничку 

документацију,  макету и модел 

пољопривредне или грађевинске 

машине 

- успешно  израђује макету/модел  

поштујући принципе економичног 

искоришћења материјала  и 

рационалног одабира алата, 

машина у складу са принципима 

безбедности на раду 

- учествује у успостављању 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење 

модела/макете 

- одређује реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући  оквирну процену 

трошкова 

 

 



НАСТАВНА ТЕМА 

 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

1. Животно и радно 

окружење 

- Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој грађевинарства и повезати га са 

побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). 

- Потребно је нагласити значај урбанизма и просторног планирања (на основу посматрања планова, макета, слика насеља, 

треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта). 

- Користите рачунарске мапе за одређивање положаја грађевинских објеката у односу на околину. 

- Посматрање и анализе примера, навести ученике да анализирају и закључују како се култура становања разликује у 

зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених објеката, које су карактеристике и посебности, као и како 

се одређује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, удобности и економичности. 

- Обезбедити ако је могуће стоврити услове за ситуационо учење кроз компјутерску симулацију, што ће упознати ученике са 

врстама и наменом кућних инсталација и правилном употребом. У случају да то није могуће анализирати планове 

одговарајућих инсталација и начин функционисања, након тога одговарајућим скицама и цртежима проверити да ли су 

ученици разумели поменуту тематику. 

2. Саобраћај 

 

- Безбедност учесника у саобраћају зависи и од прописне инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, 
квалитет израде саобраћајних објеката) као и прилагођавања постојећим условима (брзина). Кроз примере симулације, а који 

су доступни на Интернету, ученике довести  у ситуацију да препознају сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације у 

саобраћају.  

- Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико такво управљање 
утиче на безбедност путника и робе. 

- Са аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном саобраћају. За 
реализацију ових садржаја користити мултимедије као и саобраћајне полигоне практичног понашања у саобраћају у оквиру 

школе (ако постоје). Ако школа нема просторне могућности за израду саобраћајног полигона, користе дворишта, шири 

ходници или фискултурне сале ради остваривања овог исхода.  

 

3. Техничка и 

дигитална писменост 

- На почетку реализације области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици усвојили у 

претходном разреду.  

- Ученике  оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко цртање примереној њиховом узрасту и потребама.  

- Објаснити правила и симболе који се користе у техничком цртању у области грађевинарства. Приликом израде техничких 

цртежа на папиру и помоћу рачунара користити индивидуални облик рада.  

- Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских односа између објеката и предмета, стога 

је примерено задати им да скицирају просторни изглед одређеног грађевинског објекта који им је познат.  

- Представити могућности и рад са једноставним рачунарским апликацијама за 3Д приказ грађевинских објеката. 

- Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације 

- Упознати ученике са радом у рачунарској апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и 

естетску вредност решења.  

- Израда мини-пројеката   хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уређење стана према истим. 

Скица може бити израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице грађевинског објекта и унутрашњег 

уређења стана самостално представљају током редовне наставе.  

- Користити дигиталне презентације које ће ученици израдити. Акценат треба да буде на дизајну мултимедијалних елемената 

презентације, начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације (контакт са публиком), а не 

на техници израде презентације. Обезбедити простор за дискусију и давање вршњачке повратне информације на основу 

успостављених критеријума.  

 



4. Ресурси и 

производња 

 

- На почетку рада на овој области упознати ученике са основном поделом грађевинских материјала (према пореклу и 
намени). Врсте, начин производње, основне карактеристике грађевинских материјала и њихову примену објаснити на 

елементарном нивоу, без улажења у детаље.  

- Показати угледне примере појединих грађевинских материјала, а предавање поткрепити сликама, проспектима или 
мултимедијом.  

- Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта (темељ, зидови, међуспратна конструкција, 
степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити везу између конструктивних 

делова грађевинског објекта и материјала за њихову изградњу. Користити мултимедијалне презентације и одговарајуће 

цртеже за проверу усвојености знања. 

- Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње 
и хидроградње. Потребно је да ученици  повежу делове конструкције и начине градње грађевинског објекта са њиховом 

наменом.  

- Оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са врстама грађевинских радова (основна подела 
грађевинских машина и алата и њихове најважније карактеристике). Користити слике, цртеже и мултимедијалне 

презентације. 

- Указати на значај планирања избора материјала за изградњу грађевинског објекта и његове изолације још током 
пројектовања, са аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај извођења топлотне 

изолације са уштедом енергије. Користити мултимедијалне презентације и узорке одговарајућих материала. 

- Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз изношење различитих примера из 
живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за загревање и климатизацију простора у кући/стану, а 

све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења обновљивих и 

алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити мултимедијалне 

презентације. 

- Упознати ученике са организацијом рада у пољопривредној производњи и најважнијим машинама и уређајима које су 
неопходне за нормално одвијање производње. Користити разне илустрације модела или мултимедију, да би ученици могли да 

препознају основне процесе пољопривредне производње са посебним освртом на производњу хране.  

- Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба представити најважније машине у пољопривреди са њиховим 
најбитнијим карактеристикама.  

- Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. Пред ученике 
поставити задатак  да израде мултимедијалну презенацију која се односи на рециклажу и заштиту животне средине  (из свог 

блиског окружења или града). Јавно презентовати радове уз дискусију 

- Поступно увести ученике у свет практичног стваралаштва. Кроз практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају 
у функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. Њихов стваралачки рад треба да се 

заснива на изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или модела који користи обновљиве изворе 

енергије, уз обавезну примену мера заштите на раду.  

 

5. Конструкторско 

моделовање 

 

- Ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине. Потребно је поступно уводити 
ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта, креирању планске документације (листа 

материјала, неопходан прибор и алат, редослед операција, процена трошкова) до извршавања радних операција, графичког 

представљања замисли и процене и вредновања. 

- Ученике могу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се односи на израду модела разних 
машина и уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на основу плана и предлог за његово 

уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. Ученици користе податке из различитих извора, 

самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ, израђују 

макету/модел, поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина 



примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду.  

- У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње 

одлуче. Ученици учествују у успостављању критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад других и предлажу 

унапређење постојеће макете/модела. 

- У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух затевима да се врши процена 
употребљивости и оправадности реализованих решења. 

 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

 

1. Животно и радно окружење: архитектура – грађевинарство – урбанизам – просторно планирање – макета – култура 

становања – кућне инсталације    

2. Саобраћај: инфраструктура – регулација саобраћаја – правила и прописи – сигурносни ризици – безбедност 

3. Техничка и дигитална писменост: скица – технички цртеж – симболи – вертикални пресек – хоризонтални пресек – 

просторни приказ – 3D моделовање  – мултимедијална презентација 

4. Ресурси и производња: грађевински материјали  – конструкција – нискоградња – високоградња – хидроградња – 

грађевинске машине – изолација –  грејна инсталација – пољопривредна производња – пољопривредне машине – рециклажа 

– модел – заштита на раду 

5. Конструкторско моделовање: алгоритам – конструкторско моделовање – планска документација – макета/модел – 

економично – рационално – безбедно  

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10. Одговоран однос према околини 

 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

1. Животно и радно окружење: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10    



2. Саобраћај: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10    

3. Техничка и дигитална писменост: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10    

4. Ресурси и производња: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

5. Конструкторско моделовање: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

 

Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених 

компетенција означених бројевима од 1 до 10. 

 

Техника и технологија је наставни предмет повезан са свим другим наставним предметима, а тим и свим међупредметним 

темама. Та повезаност произилази из апликативне  и интегративне функције технике и технологије. Садржаји других предмета 

се могу применити (у већој или мањој мери) у настави технике и технологије, а остали предмети могу вршити уобличавање 

садржаја на начин који се користи у техници и технологији.  

Ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и 

рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, 

физике, математике, хемије, биологије и ликовне културе, у циљу развоја међупредметних компетенција. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процeсу врeдновања потрeбно јe континуирано пратити рад учeника. 

 

Врeдновањe активности, нарочито ако јe тимски рад у питању, сe можe обавити са групом тако да сe од сваког члана тражи 

мишљeњe о сопствeном раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцeњивањe). 

 

Прeпоручујe сe и оцeњивањe базирано на практичним радовима и вeжбањима. Квизовe, тeстовe знања и слично користити за 

увeжбавањe и утврђивањe појмова и чињeничних знања, као и за формирањe коначних оцeна. Прeпоручeно јe комбиновањe 

различитих начина оцeњивања да би сe саглeдалe слабe и јакe странe сваког свог учeника. Приликом сваког врeдновања 

постигнућа потрeбно јe учeнику дати повратну информацију која помажe да разумe грeшкe и побољша свој рeзултат и учeњe. 

 

Потрeбно јe да наставник рeзултатe врeдновања постигнућа својих учeника континуирано анализира и користи својe наставнe 

праксe. 

 

За додатно ангажовање ученика бирати тeмe и идeјe којe ћe повeзати знања и вeштинe стeчeнe у овом прeдмeту са другим знањима, 

уз активно учeшћe у животу школe. 

 



Васпитно-образовни исходи оквир су за вредновање и оцењивање, а својом структуром садрже сазнајну, психомоторичку и 

афективну компоненту.  

 

Сазнајне компоненте - теоријска и чињенична знања, разумевање и примена; могу се вредновати током извођења задатака на 

настави и као резултат рада попут техничих цртежа, резултата испитивања својстава и мерења мерних величина, током ученичког 

извештавања, презентовања, образлагања и објашњавања сопственограда.  

Психомоторичке компоненте – умећа и вештине, од имитације и манипулације до прецизације (самостално-прецизно извођење 

операције или манипулације) вреднује се ниво усвојених вештина руковања прибором и алатима, мерним инструментима и 

различитим техничким средствима. Вреднују се резултати рада као што су технички цртежи, скице, техничка документација, 

резултати мерења и испитивања. Оцењују се само радови које ученик изради у школи током наставе.  

Афективне компоненте – самосталност и одговорност, ниво самосталности при обављању задатака. Вреднује се савесност и 

редовност у раду, преузимање одговорности према раду, радним задацима, средствима, другим ученицима и наставнику.  

Вредновање активности, ако је тимски рад у питању, обавља се са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 

Вредновање активности, код индивидуалног рада, се врши праћењем заступљености следећих показатеља: 

 

Однос према раду Активно учествовање у 

настави 

Исказано интересовање и 

мотивација 

Сарадња са 

другима 

Степен самосталности 

 

 На сваком од часова се додељује по један поен (за блок час максимално два поена) за наведене параметре. Максималан број 

поена који је могуће дати ученику је 5, за давање комплетног, потпуног одговора на тежа питања. 

Пресек стања се врши на првом и трећем класифкационом периоду. 

Након сабирања остварених поена за активност на часу, извршити вредновање на основу следећих критеријума: 

 

од 40% до 49 % остварености 

поена 

од 50% до 74 % 

остварености поена 

од 75% до 89 % 

остварености поена 

од 90% до 100 % остварености 

поена 

оцена  2 оцена  3 оцена  4 оцена  5 

 

На крају сваког полугодишта  уноси се  оцена сваком ученику за активност у дневник. 

 

Прликом сваког вредновања постигнућа ученику ће се дати повратна информација која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Пошто наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима планира се процес 

учења и бирају погодне стратегије учења. Праћење и информсање ученика о напредовању врши се континуирано дијагностички, 



формативно и сумативно. Напредовање ученика пратимо писаним белешкама, а ниво усвојености васпитно-образовних исхода 

бројчаном оценом. На крају наставне године изражава се закључна оцена наставног предмета која укључује све компоненте. 

 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА 

ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем  

 

 
 

 

 

ИНФОРМАТИКA  И  РАЧУНАРСТВО 
 

Разред: шести   

Недељни  фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ предмета: Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема 

у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

1. ИКТ  

( 10) 

-  Дигитални уређаји и кориснички програми.  

- Управљање дигиталним документима. 

- Рад са сликама. 



-правилно користи ИКТ уређаје;  

– креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који садрже табеле у програму за 

рад са текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама; 

– креира и обрађује дигиталну слику; 

– самостално снима и врши основну 

обраду аудио и видео записа;  

– уређује мултимедијалну презентацију 

која садржи видео и аудио садржаје; 

 

 

 

- Рад са текстом. 

- Рад са мултимедијалним презентацијама које 

садрже видео и аудио садржаје. 

 

По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

-чува и организује податке локално и у 

облаку; 

– одговорно и правилно користи ИКТ 

уређаје у мрежном окружењу; 

– разликује основне интернет сервисе; 

– примењује поступке и правила за 

безбедно понашање и представљање на 

мрежи; 

– приступа Интернету, самостално 

претражује, проналази и процењује 

информације и преузима их на свој уређај 

поштујући ауторска права; 

– објасни поступак заштите дигиталног 

производа/садржаја одговарајућом CC 

лиценцом; 

2. ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ  

(4) 

- Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран 

начин у мрежном окружењу. 

- Интернет сервиси. 

- Правила безбедног рада на Интернету. 

- Претраживање Интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја.  

- Заштита приватности личних података и 

ауторских права. 

 

 

 

По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

-објасни поступак прикупљања података 

путем онлајн упитника;  

– креира једноставан програм у 

текстуалном програмском језику; 

3. РАЧУНАРСТВО  

(15) 

 

 

- Основе изабраног програмског језика. 

- Основне аритметичке операције. 

- Уграђене функције. 

- Ниске (стрингови). 

- Структуре података. 

- Гранање. 



– користи математичке изразе за 

израчунавања у једноставним 

програмима; 

– објасни и примени одговарајућу 

програмску структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље); 

– користи у оквиру програма нумеричке, 

текстуалне и једнодимензионе низовске 

вредности; 

– разложи сложени проблем на 

једноставније функционалне целине 

(потпрограме); 

– проналази и отклања грешке у програму; 

 - Понављање. 

- Основни алгоритми. 

 

 

 

По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

-сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала, представљању пројектних 

резултата и закључака; 

– користи могућности које пружају 

рачунарске мреже у сфери комуникације и 

сарадње; 

– креира, објављује и представља 

дигиталне садржаје користећи 

расположиве алате; 

– вреднује процес и резултате 

пројектних активности. 

 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

(7) 

 

- Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 

- Израда пројектног задатка у корелацији са другим 

предметима. 

- Вредновање резултата пројектног задатка. 

 

 

 

 

 



 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

1. ИКТ  

( 10) 

- Поновити и дискутовати са ученицима врсте дигиталних уређаја. 

- Ученици би требало да знају да наведу и препознају из којих се компоненти састоји стони и/или 

преносни рачунар и укратко опишу основну улогу сваке од њих. 

- Оспособити ученике за рад у програму за управљање документима на рачунару. 

- Представити функције стандардних дијалога за учитавање, снимање и проналажење датотека.  

- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који 

могу бити блиски ученицима овог узраста. 

- При раду са текстом фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који 

могу бити блиски ученицима овог узраста 

- Најпре обновити рад са основним алатима за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, 

брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...). 

Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма одабиром тастатурног распореда за наше говорно 

подручје (ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког и дигиталног правописа. 

- Усвојене вештине је неопходно увежбавати са ученицима, да би што ефикасније вршили основне 

операције са текстом коришћењем само тастатуре 

- Активности ученика усмерити на могућности одабраног текст-процесора, подешавање радног 

окружења, врсте приказа које су погодније у зависности од тога да ли се уноси текст, исправљају грешке 

у тексту или врши преглед документа пре штампања и сл. Оспособити ученике да подешавају радно 

окружење изабраног текст-процесора, подешавају димензије и маргине странице, уносе текст 

ћириличким и латиничким писмом, сачувају унети текст, отварају постојећи текстуални документ, 

затварају активни документ, врше основно форматирање текста (својства пасуса, карактера итд.). 

- Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, 

симболи...). Указати на сврху уметања таквих елемената наводећи једноставне примере и повезати 

технику уметања ових елемената са уметањем слика које су вршили у петом разреду.  

- Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) 

помоћу којих се уводе елементи табеле: ћелија, ред и колона. Представити алате за рад са табелама који 

су доступни у програму за обраду текста. Вежбати њихово додавање, брисање, селекцију, применити 

шаблоне за дизајн и сл. Оспособити ученике да уметну табелу у текстуални документ, уносе и уређују 

садржаје табела, форматирају табелу. 

- Објаснити појам логичке структуре документа и приказати како се у документу могу експлицитно 

означити наслови, поднаслови и пасуси коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст 

- Особити ученике да прегледају текстуални документ пре штампања, подесе параметре за штампу и, ако 

постоје услови, одштампају документ.  



- У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа оспособити ученике да поред основних алата изабраног 

програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, 

одсецање дела слике, чување у жељеној величини и квалитету слике, затварање, проналажење и сл.) 

користе и напредне алате за припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну 

презентацију (нпр. алати за зумирање, унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, додавање 

тродимензионалних ефеката). 

- Снимање звука и видео-записа сходно могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: 

камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, односно других расположивих уређаја који обављају 

предвиђене функције. Поред основних техника у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) 

и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука) обучити ученике да 

одговарајућим алатом модификују видео запис (скраћивање). У вежби чувања аудио/видео записа 

скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр. mp3, mp4, avi…).  

- Пре обраде теме израде слајд-презентација подсетити ученике на основна правила визуелизације и 

презентовања, а при реализацији наставе стално указивати на најчешће грешке (сувише текста, велики 

број слајдова, различити фонтови и сл.). 

- При изради мултимедијалних презентација демонстрирати примену основних алата за уређивање и 

обликовање садржаја у изабраном програму. Поред алата за уређивање и обликовање текста и слика, 

представити алате за рад са уметнутим елементима проширујући примену на рад са табелама, графичким 

објектима, видео и аудио записима (користити претходно креиране звучне и видео записе, прилагодити 

тип датотеке изабраном програму – представити ученицима неки од расположивих програма за 

конверзију формата датотека). 

- Оспособити ученике да подесе радно окружење, бирају одговарајући поглед на презентацију, креирају 

слајдове, уносе текст и друге објекте (слике, табеле, графиконе) и доследно их форматирају (користећи 

мастер слајд). Теме треба да буду смислене и релевантне за ученике, најбоље је да се користе 

презентације у којима се обрађују теме из наставе, како информатике и рачунарства, тако и других 

предмета.  

- Ученици неке презентације могу да креирају и у склопу домаћих задатака, а на часу је могуће 

анализирати презентације направљене код куће. Кроз разговор са ученицима дефинисати појам добре 

презентације и демонстрирати начине представљања. Нагласити да презентације треба да буду једино у 

функцији садржаја, избегавати анимације „по сваку цену” које оптерећују презентацију. 

2.ДИГИТАЛНА 
- Представити појам и врсте рачунарских мрежа и увести основне појмове и терминологију из ове 

области (сервер, клијент, локалне мреже, мреже широког распона, глобална мрежа – Интернет). 



ПИСМЕНОСТ  

(4) 

Подсетити ученике на правила коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, сада у мрежном 

окружењу. 

- Представити ученицима основне интернет сервисе: сервис електронске поште, www као јавни 

информациони сервис, дискусионе групе и сервисе за претраживање интернета. Објаснити чему ти 

сервиси служе, упознати их са планом коришћења ових сервиса. 

- Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су 

корисницима потребне услуге и њима их пружају уређаји специјализовани за то (сервери). У свакој 

комуникацији морају да постоје правила, односно протоколи (HTTP и HTTPS) као и правилно навођење 

и коришћење адреса (домена и URL са једне и IP и MAC адреса са друге стране).  

- Објаснити структуру URL адресе и значење појединих домена edu.rs, gov.rs, com… Упутити ученике на 

веб сајт (нпр. http://www.mojaipsdresa.info) путем кога могу да пронађу информације о ИП-адреси сајта, 

као и уређаја који је употребљен за претрагу.  

- Нагласити значај дигиталног трага који посетилац оставља приликом посете неком сајту. Напредне 

технике претраге у изабраном претраживачу представити на унапред припремљеном скупу веб-страна 

(претрага према веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на вредновању интернет извора 

(публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) 

подстицати развој критичког мишљења ученика.  

- Код преузимања било ког садржаја са интернета важно је подсетити ученике на поступке преузимања и 

чувања на жељеној локацији, као и на етичка и правна питања приступа садржајима (лиценце), заштите 

од нежељених програма, као и на правила понашања на интернету (енг. netiquette).  

- Подсетити ученике на значај поштовања ауторских права и сврху CC (Creative Commons) лиценци. 

Представити начин лиценцирања сопственог ауторског дела комбинацијом расположивих симбола, на 

адреси htpps://creativecommons.org/share-your-work/. 

- Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и приликом преузимања садржаја, дигитални уређај 

који користимо је изложен процедурама којима се прикупљају подаци за које корисник не зна у коју ће 

сврху бити употребљени (ИП адреса, локација), а уређај може бити изложен дејству нежељених програма 

(вируси, шпијунски програми). У ту сврху је потребно применити расположиве мере заштите. 

- Посебну пажњу посветити питањима дигиталног насиља (приликом обраде или кроз пројектни задатак 

пожељно је спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, применом онлајн 

упитника, радионица или квиза, какви се могу наћи, на пример, на адреси http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-

prevenciju-nasilja/, у приручнику Дигитално насиље – превенција и реаговање). Набројати и описати 

најчешће видове дигиталног насиља (како се дигитални уређаји и сервиси користе као оруђа дигиталног 

насиља: социјалне мреже, СМС и телефонски позиви, сликовне поруке и видео материјали и др.), како 



препознати облике дигиталног насиља, посебно вршњачког насиља. Дискутовати ситуације када се неко 

насиље врши у стварном свету и преноси у дигитални свет, који су најчешћи примери, како исправно 

реаговати у конкретним ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће примењивати и која 

правила понашања установити за безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са неким од 

начина за препознавање и пријаву дигиталног насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, 

као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби против дигиталног насиља. 

- Представити предности употребе веб сервиса на примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би 

садржао више од три питања различитог типа. Нагласити значај онлајн упитника као корисног алата за 

прикупљање података у истраживањима, анкетама, квизовима или тестовима. Наставник креира онлајн 

упитник на свом налогу на диску, објављује га на школском сајту и ученицима поставља као задатак да 

на својим радним јединицама попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим 

њиховим одговорима. Преузети табелу и без удубљивања у њену структуру показати како за свако 

питање изгледа колона са њиховим одговорима. Урадити попуну упитника два пута, први пут допустити 

ученицима да се представе са својим измишљеним именима и други пут, нагласити ученицима да попуне 

своја права имена. Упоредити, заједно са ученицима, одговоре за иста питања у једном и другом случају.  

- За утврђивање и појашњавање ове теме организовати квизове или радионице (на теме безбедно-

небезбедно, пожељно-непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних ситуација са 

акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од 

активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената или 

мултимедијалних презентација на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила 

за безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз креирање ових докумената 

увежбавати сараднички рад и коришћење бесплатних онлајн платформи. 

3. 

РАЧУНАРСТВО 

(15) 

- Представити концепт текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, 

као и неке основне сличности и разлике у односу на визуелни програмски језик који су ученици 

користили у петом разреду. Укратко представити едитор изабраног текстуалног програмског језика и 

значај поштовања основних правила приликом писања наредби. Направити везу између наредби које 

записујемо текстом и очекиваног дејства те наредбе, на једноставном примеру, као и везу између корака 

алгоритма и одговарајуће наредбе. 

- Реализацију теме започети приказом израде задатака израчунавањем, применом операција: сабирања, 

одузимања, множења и (реалног) дељења. Пожељно је бирати задатке који имају реалну примену у 

стварном животу из области блиских ученицима (спорт, мода), било у другим наставним предметима 

(математика, физика, биологија, историја, географија и слично). Увести појам израза у програмском 

језику и његових саставних елемената (бројевних константи, променљивих и аритметичких оператора, уз 



пратећи појам типа). 

- Увести променљиве као појам за именовање улазних података и међурезултата израчунавања као и 

механизам за учитавање вредности улазних података и испис резултата. Променљиве у почетку 

третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима 

(императивна додела, попут i=i+1, је нов концепт на који је потребно поново се вратити током обраде 

итеративних поступака). Ако је приликом уноса података неопходна конверзија учитаног текста у број 

укратко је описати, а детаљно појашњење дати када се буде обрађивала тема рада са текстом. 

- Обратити пажњу на то да се задаци који су у математици обично рађени над конкретним вредностима 

улазних података сада решавају над симболичким вредностима (у општим бројевима) и дати довољно 

времена ученицима да савладају ту промену. 

- Увести посебно операције одређивања целобројног количника и остатка и показати могуће примене: 

конверзије метричких јединица (нпр. конверзија центиметара уметре и центиметре, конверзија времена 

из минута у сате и минуте, конверзија углова из секунди у степене, минуте и секунде, одређивање цифара 

двоцифреног броја и слично). Обратити пажњу на то да се на часовима математике не уводе функције за 

одређивање количника и остатка тако да од ученика не треба очекивати предзнање у овом домену. 

- Поред израчунавања, још један незаобилазан елемент програмирања чине наредбе и контрола тока 

програма. Осим секвенцијалног ређања наредби једне иза друге, основу контроле тока чине гранање и 

понављање. 

- Вежбање контроле тока програма може се веома лепо постићи цртањем уз помоћ покретања објекта 

који током кретања оставља траг на екрану и робота који у лавиринту има задатак да дође на одређено 

место, заобилазећи при том препреке и премештајући предмете. Ова два приступа су често део уводних 

курсева програмирања заснованих на блоковском програмирању (нпр. на code.org), а за њих постоји и 

директна подршка у неким програмским језицима и окружењима. Ученицима искорак у рачунарску 

графику обично бива занимљивији од писања програма који раде у чистом текстуалном режиму и стога 

има смисла током обраде теме контроле тока програма користити овакве библиотеке. 

- У склопу обраде гранања потребно је приказати релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће, 

мање-једнако, веће-једнако) и писање релацијских израза који се јављају као услови у наредби гранања. 

Показати непотпуни (тзв. if-then) и потпуни (тзв. if-then-else) облик наредбе гранања. Приказати 

и логичке операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу 

сасвим је довољно да ученици савладају гранање на основу елементарног услова (нпр. да у зависности од 

унете спољне температуре одреде да ли је довољно топло за купање) и евентуално да повежу два услова 

на одговарајући начин (нпр. да одреде да ли број припада неком интервалу поређењем са доњом и 

горњом границом интервала). 



- Понављање започети најједноставнијим обликом у којем се тражи да се неки блок наредби понови 

одређени број пута (нпр. помери робота десет корака напред, десет пута испиши неки текст, четири пута 

помери корњачу напред и окрени је за 90 степени). Иако визуелни програмски језици често имају 

посебну наредбу за ово, у текстуалним програмским језицима се она обично реализује општијим 

наредбама (класичном петљом фор). Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену 

вредности бројачке променљиве током трајања петље. Претходно, веома пажљиво, скренути пажњу 

ученицима на то да се вредности променљивих током трајања програма могу мењати (нпр. цена пре и 

после поскупљења се може чувати у једној променљивој), за разлику од математичког контекста на који 

су ученици навикли у којем су променљиве само имена вредности и не постоји могућност измене 

вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин употребе коментара као 

поруке приликом задавања улазних и излазних вредности за променљиве. 

- Поред рада са бројевима у реалним програмима најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини 

савремених језика постоји посебан тип података за то (ниске тј. стрингови), опремљен великим бројем 

корисних библиотечких функција. Ученицима приказати како се формирају променљиве текстуалног 

типа, како се одређује дужина текста, како се врши конверзија између текста (који садржи низ цифара) и 

бројева, како се врши провера да ли текст садржи карактер, како се издваја део текста на датим 

позицијама и слично. Ако је директно подржан програмским језиком, илустровати и поредак између 

ниски (лексикографски, као у речнику). 

- Представити концепт декомпоновања сложенијих проблема на једноставније потпроблеме у домену 

израчунавања кроз дефинисање и употребу помоћних функција. Одабрати пригодне, једноставне задатке, 

којима се илуструје употреба неких елементарних библиотечких функција (нпр. растојање између два 

броја се може увести као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и максимум више задатих 

вредности или других пригодних које се могу проналазити у библиотечким функцијама). Ученицима 

приказати и могућност дефинисања помоћних функција, али инсистирати само на изразито једноставним 

примерима (нпр. функција која израчунава обим правоугаоника). 

- Од ученика, на овом нивоу, није могуће очекивати креирање сложенијих програма, па сходно томе, 

задатке прилагодити тако да горња граница дужине текста програма буде десетак линија. У првој фази 

ученици треба да разумеју како раде готови програми које наставник пише (да могу да предвиде резултат 

њиховог рада без извршавања програма), затим у наредној фази могу да допуњавају програме чији је 

основни костур дат и тек онда да самостално пишу програме од почетка до краја. Метода откривања и 

отклањања грешака у готовим програмима може се користити у свим поменутим фазама (на основном 

нивоу, то су једноставне синтаксичке грешке, а на напредном су озбиљнији семантички пропусти). 

- У склопу додатне наставе и рада са заинтересованим ученицима препоручује се израда задатака донекле 



комплексније алгоритамске структуре и упознавање ученика са мало ширим фрагментом библиотеке 

одабраног програмског језика. Кроз задатке могуће је упознати ученике са сложенијим и угњежденим 

гранањем (на пример, одређивање агрегатног стања воде на основу температуре или оцене ученика на 

основу броја поена, упоређивање два датума на основу поређења година, затим месеца и на крају дана и 

слично). У склопу обраде петљи могуће је обрадити имплементације неколико основних алгоритама: 

одређивање збира, производа, броја елемената, минимума и максимума серије елемената, пресликавање и 

филтрирање серије (на пример, штампање таблице квадрата и корена, издвајање свих дана у којима је 

дневна температура била испод нуле), линеарна претрага серије елемената (провера да ли серија садржи 

елемент који задовољава одређено својство) и њихове комбинације. Да би ученици боље разумели ове 

алгоритме, могуће их је прво имплементирати на кратким серијама, без коришћења петље (на пример, 

имплементирати прво одређивање максимума пет бројева, па тек онда прећи на максимум н бројева). 

Ученицима је могуће приказати и алгоритме одређивања цифара у позиционом запису броја и 

формирања броја на основу датих цифара. У циљу једноставнијег решавања задатака, ученицима је 

могуће приказати напредније структуре података које савремени програмски језици подржавају: уређене 

парови и н-торке (на пример, пар географских координата), мапе тј. речнике (на пример, пресликавање 

имена ученика у број освојених поена, пресликавање имена града у пар његових географских 

координата) и слично. Такође, могуће је проширити скуп библиотечких функција које ученици могу да 

користе. Све појмове увести искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима и избегавати 

приступ у коме се нови појмови уводе без јасне мотивације. 

 

4. ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  

(7) 

Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4) 

- При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка – од израде плана до 

представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу 

теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских 

целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). 

Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник 

наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  

- При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, 

формирање група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке 

предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање 

задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4:  

- Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање 

резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, 

обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са јасном 

повратном информацијом).  



- Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број 

часова ове тематске целине и са добро испланираним активностима може се очекивати да ученици 

успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијативе и 

креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и 

неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, 

вредновања и самовредновања постигнућа. 

- Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може 

остварити на оваквим и сличним примерима:  

– израда упутства или туторијала са табеларним представљањем података 

– израда упитника на тему дигиталног насиља  

- Спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, а резултате спроведеног 

истраживања користити приликом представљања пројектног задатка (пожељно је да наставник користи 

онлајн упитник приликом прикупљања података, за које би ученици приредили питања). Ученици се 

могу поделити у групе сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, група која анализира 

прикупљене податке, представља резултате истраживања и група која израђује упутства заштите од 

дигиталног насиља. 

- Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, 

огласну таблу (одељење гласа – вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у 

кабинету информатике и рачунарства… 

- Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова 

различитог типа, као што су текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

 

Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (3) 

- Пројектна настава је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су 

проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима). 

- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који 

треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску 

наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати.  

- Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење 

засновано на истраживању почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се 

проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, или применом нових 

знања или вештина.  

- Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и 

обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени 

(одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када ученици раде у малим 

тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати 

на уму да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и 

врлине, а ученици морају да их анализирају и процењују. 



- Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију 

унапред датог програма у циљу решавања пројектног задатка. 

- Могуће теме наставног пројекта: 

– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? (израда програма који нпр. нуди намирнице различитих 

група и, на основу одабраних, рачуна калоријску вредност...); 

– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на свету? (израда програма који прорачунава 

перформансе бицикла на основу нпр. различите величине точкова...); 

– шта можемо да учинимо са школским отпадом? (израда програма који прорачунава нпр. зараду од 

продаје секундарних сировина...) 

– како би могли да редизајнирамо учионицу па да услови за учење буду бољи? (израда програма који 

прорачунава нпр. цене кречења различитим врстама материјала или цене различитог школског 

мобилијара...); 

– како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? (израда програма који прорачунава нпр. 

укупну цену успостављања пластеника са различитим биљним културама). 

- Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. Ученици треба да потраже цене одређених 

производа и/или услуга, дизајнирају једно или више решења и предвиде трошкове за свако од њих.  

- Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се 

процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно 

шта квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да се односи само на 

квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења 

(коришћењем научених техника рада у програмима за обраду текста, звучних и видео записа, програмима 

за израду презентација). 

 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

 

ИКТ: дигитални уређаји – компоненете – текст-процесор – форматирање –  графички објекат – табела – дигитална слика – аудио-

запис – видео-запис  – мултимедијална презентација    

Дигитална писменост: рачунарска мрежа – сервер – клијент – WWW – протокол – URL адреса – лиценца – ауторско право – 

нежељени програми – дигитално насиље – безбедност 

Рачунарство: текстуални програм – алгоритам – операција  – израз – променљива – наредба –  гранање – понављање –  оператори 

– функције – ниске – листе – петља 

Пројектна настава: проблемска настава – пројекат – фазе пројекта – сценарио – процена – квалитет решења – безбедност – 

мултимедијални садржај – презентовање – дискусија 

 

 



 

Шта пратимо 

Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми Време 

 

Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

исхода 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

предмета; 

 

Процењују се: 

вештине 

разумевања, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

 

рад са 

подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

тестова; 

 

вештине, 

руковање 

алатима  и 

технологијама 

и извођење 

радних 

задатака. 

 

ученик који остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, као 

и већину захтева са напредног 

нивоа посебних стандарда 

постигнућа, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија оцену одличан (5); 

- свакодневно 

бележење 

активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усмено 

одговарање, 

свеска евиденције 

наставника 

 

 

 Број јављања: 

 За јављање + 

 За јављање више пута 
++ 

 За давање 
комплетног, потпуног 

одговора на тежа 

питања +5 

 Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Учесталост по месецима 

Пресек стања 

по 

тромесечју 

ученик који остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа 

уз мању помоћ наставника, 

односно захтева који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа, 

добија оцену врло добар (4); 

Свеобухватност 

одговора 

Сналажење у 

одговарајућим и 

намеским програмима и 

апликацијама 

Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

По потреби, 

бар једном у 

полугодишту 

За три неурађена онлајн  

домаћа здатка  -1 у 

свеску 

Свакодневно 

током године 

праћење/ 

пресек стања 



-редовност онлајн 

домаћег, свеска 

евиденције 

 

 

- писане онлајн 

провере, свеска 

евиденције 

 

 

 

- групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група), 

свеска евиденције 

 

Рад у пару 

(посматрање 

наставника, 

излагање парова), 

свеска евиденције 

 

-Сналажење у 

 за тромесечје 

На крају 

наставне 

године 

ученик који остварује напредак 

у савладавању програма 

предмета и у потпуности, 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија оцену добар (3); 

Бодовање: 

35-49% -  2 

50-74% -  3 

75.89% -  4 

90-100% - 5 

Након сваке 

теме 

ученик који остварује 

минималан напредак у 

савладавању програма 

предмета и испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа, 

добија оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

рада група ( апликација, 

табела...) 

По потреби 

  



 

 

 

 

 

апликацијама 

прогрмима 

Прва три пара која 

ураде добијају +5 

По потреби 

 

 

На крају 

школске 

године 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

Одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање 

и мотивацију 

за учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

веома висок степен ангажовања 

ученика (5) 

 

Вођење 

евиденције од 

стране наставника 

о: 

-Броју јављања на 

часовима 

-Броју успешности 

у групном раду, 

раду у пару 

-Учешћу на 

такмичењима 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим 

ученицима.. 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама или 

фолдерима или у 

облаку, дропбоксу ( у 

зависности од захтева) 

 

 

-Број и квалитет  

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења, израда 

паноа, кратко 

предавање, вођење 

квиза, израда 

асоцијација...) 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања 

ученика (4) 

 

уз ангажовање ученика (3) 

 

ангажовање ученика (2) 



 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10. Одговоран однос према околини 

 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

6. ИКТ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

7. Дигитална писменост ј: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

8. Рачунарство: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

9. Пројектна настава: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

 

Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених 

компетенција означених бројевима од 1 до 10. 

Битно је напоменути да постоји корелација са свим наставним предметима  коју је најлакше остварити  при изради пројеката. Са 

којим предметима ће бити остварена корелација превасходно зависи од теме и свеобухватности пројекта.  

 

ПРОВЕРА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА (ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА) 

 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА 

ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и 

вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним 

ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 



- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем  

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Разред: Шести 

Годишњи фонд часова: 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада.  
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- примени комплекс простих 

вежби у самосталном вежбању 

-користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

животним ситуацијама 

-упоређује резултате тестирања 

са вредностима за свој узраст 

-примени достигнути ниво 

технике кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу 

-разликује атлетске дисциплине 

-развија своје моторичке 

способности применом вежбања 

из атлетике 

-одржава равнотежу у 

различитим кретањима 

-схвата вредност спортске 

гимнастике за сопствени развој 

-изводи елементе кошаркашке 

технике 

-примењује основна правила 

кошарке 

-користи елементе кошарке у 

игри 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој кординације 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

Техника штафетног трчања 

Скок у даљ 

Бацање кугле 2 кг 

Истрајно трчање- припрема за 

крос 

Скок у вис опкорачна техника 

Бацање вортекса 

Спортска гимнастика 

Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Гимнастички полигон 

Прескок 

Основе тимских и 

спортских игара 

Кошарка. 

Основни елементи технике и 

правила: 

-кретање у основном ставу у 

одбрани 



-примењује основне елементе 

тактике у одбрани и нападу 

-учествује на у нутар одељенским 

такмичењима 

-изводи кретње у различитом 

ритму 

-игра народно коло 

-контролише покрете и одржава 

тело у води 

-преплива 25м техником краул 

-поштује правила понашања у 

води и око воде 

-објасни својим речима значај 

примењених вежби 

-препозна начин за побољшање 

својих физичких способности 

-правилно се понаша на 

вежбалишту и спортским 

манифестацијама 

-примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње 

-одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

-решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин 

-прихвати победу и пораз 

-примени препоручени дневни 

ритам одмора рада и исхране 

-користи здраве намирнице у 

исхрани 

-примењује здравствено 

хигијенске мере у вежбању 

-правилно реагује након повреда 

-чува животну средину током 

вежбања 

-препозна последице 

конзумирања алкохола и дувана   

-контрола лопте у месту и 

кретању 

-вођење лопте 

-дриблинг 

-хватање и додавање лопте 

-шутирање 

-принципи индивидуалне 

одбране 

-откривање и покривање 

-основна правила игре 

Плес и ритмика 
Вежбе са вијачом 

Народна кола 

Пливање 

Предвежбе у обучавању 

технике пливања 

Техника краула 

Полигони 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима 



 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим органозаионим облицима рада посебан акценат се ставља 

на :  

-развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. 

Део главне фазе користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир 

утицај који наставна тема има на њихов развој.Методе и облици рада бирају се у складу са 

потребама и могућностима ученика и материјално техничким условима за рад: 

-подстицање ученика на самостално вежбање 

-учвршћивање правилног држања тела 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених 

програмских садржаја примењујући  основне дидактичко-методичке принципе и методе рада 

неопходне за достизање постављених исхода. Усвојене моторичке  вештине треба да омогуће 

ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним животним ситуацијама. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неки од садржаја задају се слична али лакша вежбања 

од предвиђених.Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да 

исти достигне у наредном периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуиран процес без обзира на садржај 

програма. Ураду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес 

реализације програма неопходно је пратити способности ученика за различите физичке 

активности. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз 

практични рад.Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, 

ставове и вредности о вежбању, физичком васпитању ,спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здарвљу преносе се непосредно пре, током и након 

вежбања на часу.Ова наставна облест обухвата: формирање правилног односа према 

физичком вежбању и здрављу; развијање и неговање другарства; препознавање негативних 

облика понашања у игрии др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности; 

формирању правилног односа према различотости, чувању личне и школске имовине, 

неговању друштвених вредности итд. 

 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, кошарка, здравље и васпитање 



Корелација: Биологија (правилна исхрана, хигијена тела), историја (Стара Грчка), математика (угао избачаја кугле), музичка 

култура (народна кола), физика. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног птедмета физичко и здравствено васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима и културним 

вредностима телесног вежбања, примењује их у свакодневном животу, новим и ванредним животним ситуацијама; разуме значај 

континуираног развојха физичких способности, разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље околине и 

квалитет живота. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме обуке индивидуалног и колективног вежбања. Има позитиван 

став према физичким активностима и спорту у свакодневном животу, поштује правила и негује здраве међуљудске односе. 

Промовише улогу физичке активности и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних 

незаразних обољења и социопатолошких појава. 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација, сарадња, брига за здравље. 

Исходи воде ка испуњењу следећих стандарда: 

Физичке способности:Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10. 

Атлетика:Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Спортска игра кошарка:Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска 

гимнастика:в.1.1.11.,Фв.1.1.12.,Фв.1.1.13.,Фв.1.1.14.,Фв.1.1.15.,Фв.1.1.16.,Фв.1.1.17.,Фв.1.1.18.,Фв.1.1.19.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Плес и ритмика:Фв.1.1.20.,Фв.1.1.21.,Фв.1.1.22.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Пливање:Фв.1.1.6.,Фв.2.1.6. 

Физичко вежбање и спорт:Фв.1.2.1.,Фв.1.2.2.,Фв.1.2.3.,Фв.1.3.1.,Фв.1.3.2.,Фв.1.3.3.,Фв.1.3.4.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Здравствено васпитање:Фв.1.4.1.,Фв.1.4.2.,Фв.1.4.4.,Фв.3.3.1. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог 

васпитно-образовног подручја. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде наоснову знања која су стекли у предмету физичко и здравствено 

васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, 

ставова и вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности,  

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

 Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајањуод 2 школска 

часа недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика (у трајањуод 1,5 школски час недељно). Обавезни 

организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су: 



- редовна настава 

-обавезне физичке активности  

Остали облици рада: 

-секције 

-недеља школског спорта 

-активности у природи ( кросеви, зимовања, летовања...) 

-школска и ваншколска такмичења 

- корективно педагошки рад 

Обавезнефизичкеактивностиученика 

Обавезне физичке активности органозују се за све ученике са једним часом недељно и пола часа кумулативно у току 

године.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Разред: шеcти 

Недељни  фонд часова: 2 

Годишњи  фонд часова: 72 

 

Циљ наставе француског језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 

развијањем способности и метода учења страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање 

свести и сазнања о функционисању како страног тако и матерњег језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји 

основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима 

из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

 

 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА: Nouveau Pixel 2, A1 (Уџбеник и радна свеска за 6. разред основне школе) 

АУТОР(И): Уџбеник – Sylvie Schmitt, Радна свеска – Stephanie Callet 

ИЗДАВАЧ: Datastatus, , 2018.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БРOЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

По завршеној теми/области ученици су у 

стању да у усменој и писменој  

комуникацији: 

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

Unité 0 

Communiquons 

en français  

 

Представљање и 

поздрављање; 

тражење и 

давање 

информација 

личне природе 

(опис себе и 

других ...) 

- препознају и именују основне појмове који се 

односе на тему;  

- разумеју дијалоге који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе;  

- представе себе или неког другог 

- праве разлику између „c’est/ il est“ приликом 

представљања 

- комуницирају са наставником и другим 

ученицима  на задату тему 

- развијају вештину слушања аудио материјала 

- причају о себи, о својим уметничким и 

спортским активностима,  

- локализују предмете у простору,  

- науче да слушају и да размењују мишљење 

- поставе питања везана за слободне 

активности 

 

- Изразе и речи који се односе на поздрављање и 

представљање; језичке структуре  

C`est, ce sont;  Qui c`est? Il/Elle est 

- представљање, поздрављање и захваљивање : Bonjour, au 

revoir, ça va, merci... 

- кажу где су провели летњи распуст: 

 - Pendant les vacances d'été, je suis allé...... 

- одговоре на питања личне природе: Qu’est-ce que tu fais 

comme activité? Тu fais du sport ou de la musique? 

 



Unité 1  

Passe-temps  

 

Поздрављање и 

представљање; 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

слободне 

активности,  

oпис својих 

свакодневних 

активности 

Исказивање 

нтересовања 

(хобија, 

активности у 

слободно време 

и сл.); 

 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставне текстове који се односе 

на представљање других; 

- представе друге једноставним језичким 

средствима; 

- размењују једноставне информације личне 

природе  

- разумеју и формулишу кратке исказе којима 

се изражава мишљење, допадање/недопадање; 

причају о својим активностима из 

свакодневног живота  

- користе велики број израза везаних за 

слободне активности; 

- у неколико везаних изказа саопште 

информације о себи, шта воле а шта не воле да 

раде у слободно време;  

- поставе саговорнику питања везана за 

слободне активности;  

- употребе повратне глаголе у свакодневној 

комуникацији;  

- опишу свој радни дан;  

- говоре о томе шта раде у слободно време;  

- постављају основна питања у интервјуу;  

- прихвате и одбију одређени предлог на 

активност 

- правилно изговарају одређене фонеме 

карактеристичне за француски језик  

- изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре 

Qui c`est? C`est / Il est, Elle est 

- презент глагола прве групе у свим лицима   les verbes en 

–er ( je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, ils 

jouent) 

- глаголи осећања (aimer, adorer, détester, préférer, 

apprécier, supporter) употребљени уз одређени члан le, la, 

les,  

- faire de/ jouer à – уз спортске и културне активности 

(изразе и речи које се односе на тему; језичке структуре  

faire de + activité; il faut + infinitif; jouer de / à 

- Je fais du basket. Tu fais de la natation, On  joue des 

claquettes. Elles font de la voile; је јoue au tennis 

- Употребу императива у сва три лица:  Lève, levons, levez ! 

Prends, prenons, prenez! Pars, partons,partez!   Cours, 

courons, courez! 

- негација 

- vouloir, pouvoir, savoir, devoir - презент 

- одговори на питање уз помоћ речца : оui,  si 

- презент повратних глагола: (se laver - je me lave, tu te 

laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils se 

laver) 

- презент глагола  - aller / venir уз сажети члан  



Unité 2 

L'habit ne fait 

pas le moine  

 

Прихватање или 

одбијање позива; 

Описивање 

особа 

Опис одевања 

изразе допадање 

или недопадање, 

Представе 

одређену модну 

групацију 

 

 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему;  

- разумеју једноставне предлоге и реагују на 

њих;  

- упуте једноставне предлоге;  

- пруже одговарајући изговор или оправдање;  

- поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе;    

- поведу разговор на тему одевања;  

- користе научени вокабулар везан за одевање;  

- пронађу тражене информације читањем и 

слушањем;  

- опишу како је неко одевен, користећи 

конструкцију неодређеног члана, одевног 

предмета и одговарајуће боје;  

- правилно користе мушки и женски род 

описних и показних придева;  

- разговарају о различитим стиловима 

облачења;  

- изразе свој укус у вези с одређеним 

стиловима моде;  

- користе глаголе који су релевантни за дату 

тему;  

- постављају питања и дају одговоре на питања 

која се тичу величине и броја;  

- дају савет другима у вези са задатом темом;  

- разумеју и користе изразе из фамилијарног 

говора;  

- прошире и примене знања опште културе;  

- илустративно прикажу припремљени експозе;  

- комбинују граматичку, лексичку и 

културолошку компетенцију;  

- изразе и речи које се односе на тему: ( c’est super bien, 

classe, branché, c’est confortable, pratique... j’adore!) :  

- Вокабулар на тему одевања 

- изговор отворених и затворених  и вокала 

- описивање друге особе 

- показнe придевe: ce, cet, cette, ces 

- описне придеве мушког и женског рода 

- одговарају на лична питања : -“Quelle est ta pointure?“     

Je fais du.......   – “Quelle taille tu fais? 

- изрази за количину “trop, pas assez“.  

- презент глаголи који су важни за задату тему   (s’habiller, 

mettre, porter), 

- глаголске конструкције “Tu devrais+infinitif“ 

- карактеристике 4 различита модна стила : “Les Emos, Les 

Gothiques, Les Skateurs. Les BCBG 

- Les adjectifs possessifs: mon,ma,mes, ton,ta,tes, son,sa,ses 

- одговарају на питање: Pour vous, la mode et les fingues 

sont-ils importants?  

 



Unité 3  

Interdit aux 

parents  

 

Опис простора у 

коме бораве;  

Изражавање 

позитивног и 

негативног 

односа у вези са 

стварима око 

себе;  

Разговор о 

личном 

простору;  

Користе прошло 

време у 

разговору;  

Одговарају на 

питања из 

анкете;  

Негативно 

одговарају на 

питања;  

Постављају 

питања;    

 

 - разумеју и препознају изразе који се користе 

да би се описао изглед одређеног простора 

- користе у писаним активностима предложне 

изразе уз помоћ којих лоцирају предмете 

- опишу просторије у којима бораве 

- разумеју краће текстове који се односе на 

представљање просторија у кући  

- користе једноставна језичка средства на 

задату тему; 

- размењују једноставне информације личне 

природе;  

- разумеју и размењују једноставне исказе у 

вези са жељама, допадањем/недопадањем; 

саопште шта желе, воле/не воле да раде од 

кућних послова 

- разумеју једноставан опис предмета; 

- разумеју презентацију на тему 

- локализују предмете у простору уз момоћ 

предложних израза 

- описују илустрације на задату тему 

- усвоје знање у вези са учењем новог времена  

- логично повезују граматички одабране 

појмове 

- праве разлику између садашњег и прошлог 

времена 

- разумеју једноставне текстове који су 

написани у прошлом времену 

- интонативно разликују афирмативне од 

упитних исказа 

- препознају и формирају питање на више 

начина 

- изразе и речи које се односе на тему простора у коме 

бораве :  -le tiroir, -bas, basse, -le fauteuil,  le désordre.. 

- исказивање шта воле / не воле: J`aime, je n`aime pas.. 

- постављање питања помоћу упитних речи : qui, où, 

quand, combien, comment,est-ce que, qu’est-ce que 

- вођење дијалога: qu’as-tu mis dans ta chambre? 

- локализовање предмета уз помоћ израза: -au milieu de                            

- à gauche de, - à droite de, - à côtè de, - au centre de                           

- au dessus de, -au dessous de, -devant, -en face de                                

- près de, -loin de, - derrière, à droite de 

- изрази који се тичу просторија у кући : la salle à manger, 

la cuisine, la salle de séjour/ le salon, la salle de bains, la 

chambre, le couloir 

- Passé composé глагола који се мењају са „avoir”. 

- Participe passé правилних глагола: er-é, ir-i, re-u, и 

неправилних глагола: avoir-eu,  faire-fait, pouvoir- pu, être- 

été,voir- vu,mettre-mis, devoir- dû, vouloir-voulu. savoir-su, 

écrire-écrit, lire-lu, dire-dit, boire-bu, venir.venu 

- kоришћење предлога –en уз материјале : en plastique, 

en coton, en soie, en velours, en cuir, en verre, en bois… 

-елементе парцијалне негације : rien, jamais, personne 

- употреба тематско t“ у инверзији: -range-t-il 
 

 



Unité 4  

Les gourmets  

 

-Исказивање 

нтересовања   

исказивање 

способности да 

направе неки 

рецепт 

изрицање 

дозвола; 

разумевање и 

давање савета и 

упутстава 

изражавање 

молби, захтева, 

захвалности; 

исказивање 

количина; 

разговарају на 

тему личне 

исхране 

комуникативно 

сналажење у 

продавници , 

ресторану 

 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују  

- размене информације које се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу интересовања и способности 

користећи једноставна језичка средства;  

- одговарају на постављена питања и  усвоје 

лексику везану за тему исхране 

- употребљавају нове граматичке структуре у 

комуникацији 

- искажу допадање и недопадање у вези са 

исхраном, уз наглашену употребу одређеног 

члана 

- закључе како се долази до номиналне 

деривације 

- користе партитивни члан и разликују га у 

употреби од одређеног члана 

- примене научена граматичка правила у 

практичним ситуацијама, када нешто купују 

или траже 

- препознају које глаголе користе уз 

партитивни члан  

- учествују у разговору на тему пирамиде 

исхране 

- дају савете другима у вези са начином 

исхране  

- искажу своје допадање и недопадање 

одређених намирница у исхрани  

- у усменој продукцији примене лексику везану 

за тему њихове личне исхране 

- правилно употребе негацију и облике члана 

- користе језичке конструкције везане за 

поручивање хране у ресторану 

- саветују шта је добро а шта није добро јести 

- праве листу за куповину, користећи се 

изразима за одређену количину 

- користе нову лексику да би организовали 

одређене друштвене активности -              

 

- Изразе и речи које се односе на тему исхране:                    

Fruits (une fraise, une pêche,un abricot, une prûne, une 

pomme, un melon ); Légumes (un concombre, une pomme de 

terre, une pomme de terre, une carotte, des haricots                        

blancs/verts, une poivrе) и називи продавница и професије 

људи који раде у њима 

- употреба одређених чланова: le, la, l’,les. уз глаголе: 

Aimer, préférer, adorer, détester, 

- употреба сажетог члана : à la. au à l, aux (испред назива 

продавница) и предлога : Chez (за професије) 

- науче облике партитивних чланова (de+le = du, 

de+la = de la, de+l' = de l', de+les= des) 

- користе глаголе: manger, -acheter, -boire, -prendre, -avoir, 

-mettre, -vouloir..... уз партитивни члан  

- користе израз: Il faut + infinitif 

- користе лексику везану за исхрану одговарајући  на 

питање: Et toi, que manges-tu pour le petit déjeuner ? 

- науче коњугацију глагола: мanger/ boire  

- у негацији уместо облика  партитивних и неодређених 

чланова ( du, de la, de l’, des, un, une ) користи се -DE 

partitif,, то правило не важи за облике одређеног члана (le, 

la, l’, les). 

- изрази за учесталост : chaque jour, une/deux fois par 

jour/par semaine, toujours/jamais 

-изрази за одређену количину: un paque, pot de, un kilo, une 

tablette, beaucoup, peu, assez, trop, un morceau 
       

 

 



Unité 5 

Quand on aime 

on ne compte pas  

 

Исказивање 

просторних 

односа; 

описивање 

предмета и 

места.  

Примене 

правила о 

компарацији у 

усменој 

комуникацији 

Одглуме 

ситуације које се 

односе на задату 

тему, 

поистовећујући 

се и с улогом 

купца и с улогом 

продавца 

Oбјашњавање 

фунционисања 

одређених 

предмета 

Kористе прошло 

време глагола 

који се мењају са 

être/avoir 

- описују предмете и места на основу 

илустрација једноставним језичким 

средствима; 

- примене једноставне језичке изразе који се 

тичу теме;  

- именују речи везане за куповину поклона за 

одређене празнике;  

- препознају ситуације које се односе на 

поређење и писмено примене основна језичка 

средства која се односе на ову граматичку 

категорију;  

- препознају  бројеве у аудио активностима и 

користе их у комуникацији;  

- активно учествују у игри препознавања 

бројева;  

- поштују и примењују правила учтиве 

комуникације у разговору са продавцем у 

бутику;  

- разумеју и користе исказе који се односе на 

тражење и давање информација везаних за 

куповину;  

- користе у усменој комуникацији глаголско 

време које им омогућава да изразе учтивост;  

- Kористе прошло време глагола који се мењају 

са être/avoir;  

- дискутују на тему послова за младе и 

џепарца;  

- користе вокабулар из фамилијарног језика 

везан за задату тему;  

- упореде ситуацију у својој земљи са 

ситуацијом у Француској , а тиче се теме 

џепарца и послова који су намењени младима;  

- примене знање у вези са пређеним градивом у 

претходном периоду; 

- правила о поређењу (plus que, moins que, aussi que)   

- изрази уз помоћ којих се изражава колико је нешто 

скупо/јефтино: - C’est super cher, très cher, un peu cher, pas 

cher,bon marché 

- обнављање бројева  

- кондиционал презента глагола vouloir 

- усвајање лексике везане за продавнице (boutiques, 

magasins, grands magasins, les puces) 

- усвајање лексике везане за начине плаћања: carte 

bancaire,  monnaie, liquide, chèque 

- усвајање лексике везане са формуле учтивости: S’il vous 

plaît, nous voudrions, merci beaucoup,  de rien! 

- passé composé  глагола који се мењају kористећи 

садашње време  помоћног глагола  -être : naître           

rester, partir, rentre, raller, revenir, arriveр,  retourner veniр,  

sortir, entrer, descendre, passer, tomber, monter          mourir  

- Participe passé des verbes irréguliers: 

avoir – eu, venir – venu,  faire – fait, pouvoir – pu               

tenir – tenu, écrire – écrit, savoir – su, vouloir – voulu                        

dire – dit, devoir – dû, connaître – connu, être - été 

boire – bu, recevoir – reçu, mettre – mis, voir – vu                   

naître – né, prendre – pris, lire – lu,mourir – mort              

comprendre – compris 

- користе прошло време повратних глагола   



Unité 6 

Enquête sur la 

police 

scientifique  

 

 

 

Дискутују на 

тему 

криминилистике 

и истражне 

полиције;  

Разговарају о 

томе које 

емисије гледају у 

слободно време;  

Припреме 

интервју у вези 

са темом 

криминала;  

Испричају 

кратку 

криминалистичк

у причу.  
 

 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- говоре о процедури истражне  полиције 

- користе изразе који се односе на задату тему 

- разумеју, траже и дају једноставна објашњења 

која се тичу теме која се обрађује 

- одговарају на питања која се односе на задату 

тему 

- разумеју текстове и дискутују о појединосима 

који се односе на рад истражне полиције 

- користе специфичну лексику да би описали 

рад званичних институција  

- мењају глаголе у прошлом времену, уз 

употребу негације 

- напишу кратку причу у прошлом времену 

- опишу дате илустрације о теми која се 

обрађује 

- прате дијалог који садржи тему итражне 

полиције 

- одговарају на питања која се тичу њиховог 

слободног времена, а везана су за задату тему 

- правилно користе парцијалну негацију  

- разумеју, траже и дају једноставна објашњења 

у вези са темом у ширем комуникативном 

контексту 

- усвоје нову лексику везану за хронике, 

хронолошке одреднице и за полицију 

- опишу илустрације које се односе за задату 

тему 

- примене нову лексику у контексту игре  

- напишу и испричају кратку криминалистичку 

причу користећи једноставна језичка средства 

- користе изразе за количину у свакодневним 

ситуацијама 

- опишу илустрације на задату тему и повежу 

их логично са датим текстом 

- изразе своје допадање и недопадање у датој 

ситуацији, уз дато образложење 

- направе сопствени сценарио једне полицијске 

приче 

- да редигују кратку криминалистичку причу у 

облику дијалога  

- Нову лексику везану за задату тему : l'emperinte, le 

suspect, la forêt, la trace, le rocher, le témoin, précieux, euse, 

se bagarrer, les lieux, le poids, l’indice, le coupable, le 

déplacement, relever, heurter 

- да изврше замену негативне партикуле „pas“  са 

„plus/jamais“ (ne...plus, ne....jamais, ne....rien, ne...pas, 

personne ne...., rien ne....) 

- одговоре на питање : Que fait la police scientifique sur la 

scène du crime? 

- усвоје нову лексику везану за тему истражнe полицијe, 

криминалa и местa злочина : examiner, еntourer,relever, un 

cordon, un empreinte, un examen 

un  cavalier, visible, un panneau, une trace  

- одговори на питања о занимању особа које раде у 

истражној полицији:  “Quelles branches tu préfères? 

Pourquoi?“ 

 - направе сопствени сценарио једне полицијске приче 

користећи структуралну шему:  situation initiale , le 

problème ( vol, disparition, meurtre) ; les actions, (enquête, 

indice, suspects, interrogatoire); la résolution du problème ( 

découverte du coupable, motif); la situation finale ( punition 

du coupable) 

 



 

 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

Граматика Сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз развноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних 

граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а 

њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту. 

У што већој мери се укључују граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне 

моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Тежи се да 

се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних 

активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), према 

јасно утврђеним исходима наставе страних језика.  Граматичке категорије 

су разврстане у складу са Евопским референтим оквиром за живе језике за 

сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуниктивним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка 

продуктивном. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената 

надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да 

издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 

постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Вокабулар Кроз текстове и вежбања обрадиће се вокабулар потребан за свакодневну 

комуникацију ( боје, основни бројеви до 101, предмети, намирнице, 

превозна средства, слободно време, дани у недељи и месеци, одећа, 

породица). Повремено ће се користиће визуелна средства и енглески језик 

како би ученици лакше усвојили вокабулар. 

Говор Усвјање говора реализоваће се кроз читање текстова, монолошко излагање 

или кроз интеракцију у којој се размењују информације између два или 

више саговорника. Уз коришћење аудио снимака ученици ће препознати, 

репродуковати и усвојити правилно акцентован говор. Током часа 

наставник ће користити француски језик за давање основних инструкција 

за рад, а матерњи језик за давање граматичких објашњења. Такође ће 

подстицати ученике да употребљавају францускијезик на часу  и у  

интеракцији ван часа.  



Комуникација Ученици ће усвојити основне комуникативне принципе комуникацији и 

елементе културе  кроз текстове и конкретна вежбања. Кроз те текстове и 

вежбања научиће да пруже основне информације о себи и другима, опишу 

себе и друге (физички опис и особине), изразе своје мишљење, да се снађу 

у продавници или ресторану и слично. 

Култура Са француском културом и обичајима, начином живота у Француској, 

образовним системом Француске ученици ће се упознати кроз текстове из 

уџбеника. Уочавањем сличности и разлика између француске и наше 

културе, ученици ће развити свест о другој култури, као и позитиван став 

према припадницима друге културе који се у мањој или већој мери 

разликују од њих. Наставник ће употребити и аудио-визуелна средства да 

им приближи францускукултуру. Заинтересовани ученици направиће пано 

француској 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

Наставни програм за стране језике у основној школи усмерен је на развој функционалних знања и заснован је на комуникативно 

дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. Језичке активности 

слушања, читања, (раз)говора и писања у наставном програму посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте 

аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да 

оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и садржински 

централну позицију наставног програма заузимају управо комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и 

других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; разумевање и давање 

једноставних упутстава и налога; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри; исказивање молби, захтева, 

захвалности, планова, намера, саглашавања, противљења, допадања, недопадања, жеља, потребаи сл.).  На основу 

комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу остварити, а које укључују постепено 

усавршавање способности разумевања говора, разумевања писаног текста (од трећег разреда), интерактивног усменог и писаног 

изражавања. Захваљујући цикличној и континуалној концепцији наставног програма, комуникативне функције се преносе, усвајају 

и увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степеном сложености.  Исходи, комуникативне функције и језичке 

активности дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични. Како би се, међутим, 

исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и примери реализације, и то за сваки појединачни страни језик. 

Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за вербалну реализацију комуникативних 

функција.  

 

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то 

шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од 

комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у 



свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у атмосфери заједништва и 

међусобне сарадње; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне елементе, као и елементе 

социјализације; 

- битно је значење језичке поруке; 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и 

ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема,  као и решавањем мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

- сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и активности; 

- наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја; 

- ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних 

материјала; 

- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних способности ученика 

(запажање, анализа, закључивање итд.); 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а користе се и интернационализми и 

речи које су им познате, као и визуализација као средство семантизације. 

 

Технике / активности 

 

- Током часа динамично се смењују технике / активности које не трају дуже од 15 минута. 

- Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, одреди, пронађи, 

али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

- Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 



- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити 

информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 

- Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање мотивације, увођење 

нове језичке грађе или пак утврђивање). 

- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

- Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

- „Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

- Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

 

Општа предметна компетенција 

 

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о језику као 

комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности између jезикâ и културних 

идентитета. Она омогућава ученику да се користи једноставним језичким средствима у циљу обављања елементарне писмене и 

усмене комуникације, остваривања интеракције и преношења информативних и других садржаја из полазног језика ка циљном и 

обрнуто, у приватном, јавном и образовном контексту.  

 

 

Основни ниво 

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи 

најједноставнија језичка средства за исказивање информација о себи и својим непосредним потребама. Познаје основне граматичке 

и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне културе. 

Средњи ниво 

Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и једноставнијим врстама писаних текстова и формама 

усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве.  

Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање конкретних исказа везаних за сопствену 

личност и свакодневне активности или послове. Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну 

лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама 

између своје и циљне културе. 

Напредни ниво 

Ученик разуме већи број речи и израза у свакодневној усменој и писаној комуникацији, везаних за сопствену личност, окружење, 

интересовања, школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за савладавање типичних и уобичајених 

свакодневних комуникативних ситуација.  



Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих граматичких правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата 

постојање разлика између сопствене и циљне културе и прилагођава своје понашање основним општеприхваћеним друштвеним 

конвенцијама. 

 

Специфичне предметне компетенције 

 

1) ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Функционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у ужем смислу и обухвата умеће рецепције 

(разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће 

језичког посредовања (медијације).  

Основни ниво 

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног говора, као и најједноставније писане 

текстуалне форме. Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, добродошлица, опраштање, 

захваљивање, пружање информација о себи, распитивање о суштинским информацијама које се тичу саговорника). 

Средњи ниво 

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе који се тичу његових непосредних 

искуствених доживљаја и сфера интересовања. Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим секвенцама и улогама, уз 

употребу научених и уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара). 

 

Напредни ниво 

Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и усмене исказе, као и кратке, једноставне текстове и усмене прилоге везане за 

познате теме, појаве и догађаје. Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о искуствено 

блиским датостима и појавама, једноставно исказивање идеја и мишљења), у писаном и усменом општењу, уз успостављање 

базичног, али ефикасног друштвеног контакта. 

2) ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата 

фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.  

Основни ниво 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује 

гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру наученог контигента језичких средстава. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе 

за савладавање основних комуникативних активности. 

Средњи ниво 

Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења акценатско-интонацијске природе. Ученик 

исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број основних правописних правила. Ученик познаје 



једноставне граматичке елементе и конструкције. Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

Напредни ниво 

Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу и познаје фреквентна 

правописна правила. Познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе именица, глагола, придева, прилога. Ученик познаје фреквентне лексичке елементе који се односе на искуствено 

блиске теме и ситуације. 

3) ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Основни ниво 

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне културе / циљних култура, познаје основне 

просторне и временске оквире развоја циљне културе / циљних култура, као и најзначајније личности и дела из историје и 

савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене појаве и личности циљне културе. 

Средњи ниво 

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица сложености културе. Ученик 

познаје и разуме основне природне и друштвене специфичности циљне културе. Ученик поседује свест о основним сличностима и 

разликама између своје и циљне културе и препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује 

позитиван и отворен став према разликама које препознаје између своје и циљне културе. 

 

Напредни ниво 

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури страног/страних језика. Разуме утицај природних и 

друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља циљне културе у свету и њихову везу са 

властитом културом. Прихвата разлике које постоје између властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним 

конвенцијама. Негује став отворености и радозналости према циљној култури / циљним културама и поседује основне вештине за 

критичко истраживање и разумевање појава циљне и властите културе. 

 

Кључни појмови: култура, правопис, лексика, семантика, граматика, изговор,  јачање вербалног самопоуздања, развијање пажње 

и концентрације, мануелне активности 

 

Корелација са другим предметима: српски језик, енглески језик, грађанско васпитање, математика, домаћинство, ликовна 

култура, музичка култура, географија 

 

 

 

 



Наведени исходи и компетенције воде ка следећим стандардима: 

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, 

уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких , 

јасно контекстуализованих усмених исказа. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим темпом и 

разговетно. 

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на непосредне личне потребе 

и интересовања, породицу, блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници говоре 

довољно разговетно и споро. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника. 

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место 

становања, школа, хоби). 

ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет. 

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог 

непосредног окружења или везане за лична искуства. 

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у 

нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника. 

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.  

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже). 

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 



ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...). 

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. 

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну).  

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог 

репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, 

природној средини. 

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица 

у смислену целину. 

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности. 

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање. 



ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне 

кохезивне елементе.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина).  

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних 

правила. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. 

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања. 

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника, уколико се говори разговетно 

и умереним темпом. 

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене 

визуелним елементима. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и планиране активности 

и догађаје. 

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 



ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 

језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота. 

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује 

фреквентна правописна правила.  

ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и 

основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и 

прихвата постојање разлика. 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 

 

- посматрање и праћење рада и активности на часу  

- усмена провера кроз играње улога у паровима   

- задаци у радном делу уџбеника и радној свесци  

- тестови слушања  

- ученички радови/ пројекти, панои и презентације 

- вођење сопственог речника 

- домаћи задаци 

- диктати и петнаестоминутне провере 

- писмени и контролни задаци 

 

 

 

 



 

 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

Уколико у разреду буде ученика којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у 

школовање, недовољног познавања језика или других разлога потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни 

план и тај анекс ће бити прикључен Школском програму. 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, 

вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 

заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности 

 

ИСХОДИ 

По завршеној области/тема ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

образложи везу права и одговорности на 

примеру; 

– наведе примере за групу 

права слобода да…и заштита од…; 

– аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика; 

– штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

– идентификује показатеље кршења 

права детета у свакодневном животу, 

примерима из прошлости, литературe 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

 

Права и одговорности 

 

Моја и твоја права – наша су права. 

Права и одговорности. 

Посебна група права: „слобода да…“ и припадајуће 

одговорности. 

Посебна група права: „заштита од…“ и припадајуће 

одговорности. 

Право на очување личног, породичног, националног, 

културног и верског идентитета и припадајуће 

одговорности. 

Право на квалитетно образовање и једнаке могућности за 

све и припадајуће одговорности. 



Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање за све. 

– сврсисходно користи кључне појмове 

савременог демократског друштва: 

демократија, грађанин, власт; 

– образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему власти 

на примеру; 

– разликује стварну партиципацију 

ученика у одељењу и школи од 

симболичке и декоративне; 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Демократско друштво и партиципација грађана 

 

Демократско друштво – појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се регулише живот у заједници: ко је 

овлашћен да доноси колективне одлуке и на основу којих 

процедура. 

Власт. 

Нивои и гране власти. 

Лествица партиципације ученика у школи: манипулација, 

декоративна употреба, симболичка употреба, стварна 

партиципација. 

Партиципација ученика на нивоу одељења и школе. 

-позитивно користи интернет и мобилни 

телефон за учење, информисање, 

дружење, покретање акција; 

– образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединца; 

– примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС порука; 

– препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује и коме да 

се обрати за помоћ; 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона 

 

Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона. 

Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 

Утицаја друштвених мрежа на мишљење и деловање 

појединца. 

Опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона. 

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима детета. 

Карактеристике и последице дигиталног насиља. Седам 

правила за сигурно четовање и коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. Одговорности 

ученика и школе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

– учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања; 

– учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добијених 

података и извођењу закључака; 

– презентује спроведено истраживање и 

добијене резултате; 

– процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује пропусте и 

грешке; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

– учествује у доношењу правила рада 

групе и поштује их; 

– проналази, критички разматра и 

користи информације из различитих 

извора. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење истраживања о понашању 

ученика у школи и њиховим ставовима о 

употреби/злоупотреби интернета и мобилних телефона. 

 

Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова веза 

са понашањем. 

Избор теме, узорка и инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење резултата. 

Припрема и презентација добијених резултата. 

 



 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

ЉУДСКА ПРАВА 

 

Ученици су у петом разреду имали сазнања о основним дечјим правима и 

изградили су ставове у вези са њима.  У шестом разреду ће се права проширити, 

новим и повезати са људским правима уз интензивније сагледавање суштине 

људских права у развоју друштвене свести и друштва уопште.  Посебна пажња ће 

се указати праву на квалитно образовање и инклузију, који су део општих људских 

права а тиме и дечјих. Потребно је да ученици разумеју шта је то инклузија у 

контексту права на образовање, а шта је то сегрегација, посебно када је у питању 

дискриминација у образовању због личног својства.   Постићи толерантно и 

подржавајуће  понашање  према ученицима који похађају школу по индивидуалном 

образовном плану  и спремност да пруже помоћ и подршку. Ова област ће се 

реализовати кроз радионичарски рад. Такође ће се гледати и документарни и кратки 

играни  филмови који се односе на ову проблематику, након којих ће се 

организовати дискусија и анализа. У раду ће се користити ситуационе радионице, 

као и радионице из разних  приручника Ужичког центра за права детета. Школа је у 

школској 2018/19.година постала део Пројекта Образовање за права детета. Поред 

Грађанског васпитања, радионице ће се реализовати и из других предмета у 6. 

разреду као и часова одељењског старешине.  Посебна пажња ће се обратити на 

дискриминацију деце у образовањуи индекс дечјих права. Из ове области ће се 

реализовати и пројектна настава са истраживачким задацима. Конкретизација тема 

и операционализација пројектне наставе ће се дефинисати заједно са ученицима уз 

координацију наставника. Продукти ученичких активности и резултата у оквиру 

пројектне наставе ће се објавити на Сајту школе, ФБ страници школе и  ФБ 

страници „Ужице очима детета“.   

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

 

Област Демократско друштво ће се на почетку фокусирати на кључне појмове 

демократија, грађанин и демократска  власт како бу ученици разумели релацију 

ових појмова. Биће упознати са овим појмовима кроз кратак развој у историји и са 

актуелним тенденцијама. Посебно је важно да ученици схватте појам и улогу 

грађанина у савременом друштву. Ученици ће добити истраживачке задатке, да на 

примерима и уз објашњења прикажу и представе кључне појмове који се односе на 

демократију. Посебно ће се апострофирати значај партиципације ученика у 

одељењу и школи. Нагласиће се значај Ученичког парламента. Потребно је радити 

на развијању свести ученика о потреби стварне а не деклеративне партиципације. 



Реализација овог тематског дела ће се организопвати путем радионица које ће за 

циљ имати развој критичког мишљења и ставова. Наводиће се примери од стране 

наставника и ученика и кроз организовану дискусију, ученици ће се путем 

аргументованог нишљења  „борити“ за своје ставове.   

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

У овој области обрадиће се злоупотреба интернета и мобилних телефона, али и 

њихове предности. Ученици ће се упознати са истраживањима која се односе на 

добре и лоше стране ових видове комуникације. Охрабриваће се да их користе на 

позитиван начин (за едукацију, информисање, дружење, пружање помоћи и 

подршке, покретање акција и др.) Посебно ће се обратити пажња на злоупотребу 

интернета и мобилних телефона када они постају средство насиља (директног или 

преко посредника), чиме се крше права детета. Ученици треба да схвате да је 

неопходно да се одговорно  понашају у коришћењу ових средстава комуникације. 

Потребно је да знају штаје дозвољено, а шта не, а упутиће се и у појам ауторскох 

птрава и навођење извора приликом коришћења туђих интелектруалних добара. 

Потребно је даље развијати свест код ученика и потребу да пријаве сазнање о 

дигиталном насиљу, као и коме се треба обратити за помоћ у школи. За ове  

активности користитће се  материјал који је припремљен у оквиру пројекта Школа 

без насиља коју подржава УНИЦЕФ, јер одговара садржају програма за грађанско 

васпитање шестог разреда. У оквиру ове области, формираће се вршњачки 

едукатори који ће упознати ученике млађих разреда са насиљем које се дешава на 

интернету.  

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Ученици ће у оквиру ове области, поред спровођења вршњачке еукације, као што је 

напоменуто претходно, спровести мање истраживање ставова и/или понашања 

ученика, а које је у вези са садржајима треће области. Овај захтев увешће ученике у 

процедуре истраживања као што су: избор конкретне теме истраживања у оквиру 

задате области, дефинисање узорка истраживања, одабир инструмента који ће се 

користити и извођење закључака на основу добијених резултата. Циљ ових 

активности је да ученици изграде правилан однос према грађанском активизму, где 

акције, кад год је то могуће, треба заснивати на чињеницама добијеним на основу 

конкретних истраживања. Да би ученици били успешни у овом захтеву, неопходне 

су извесне предактивности у којима ће им се појаснитио шта су ставови, који 

указују на њихову сазнајну, емоционалну и конативну (вољну, делатну) 

компоненту, што их чини „одговорним” за понашање појединаца, јер се људи 

понашају у складу са својим ставовима. Ученицима треба указати на везу ставова са 

знањима и повезати са појмовима предрасуде и стереотипи који се односе на 

неосноване ставове јер се не базирају на тачним и провереним чињеницама, о чему 

су учили у оквиру програма Грађанског васпитања у петом разреду. Подсетити 



ученике да предрасуде и стереотипи показују велику отпорност на промену и зато 

је важно учинити све да се не формирају. У ту сврху користиће се  више различитих 

примера који су ученицима блиски и који показују везу између ставова и 

понашања. Представиће се  неколико једноставних истраживања ставова и/или 

понашања људи како би ученици имали јасну слику о значају инструмента којим се 

оно спроводи и на основу ког се изводе закључци. Ученицима ће се  дати слободу 

да сами осмисле све кључне елементе истраживања (тему, узорак, инструмент), уз  

помоћ и подршку наставника. Упитник који ученици буду саставили спровешће се 

онлине,на Гугл платформи или преко неке друге платформе која нуди бесплатну 

опцију упитника. Ученици ће се поделити у мање групе . Бираће  теме, поред 

актуелне области о коришћењу интернета,  и из других области школског живота и 

рада који су битни за ученике, па и дечјих права, посебно права на образовање и 

подршку ученицима. Ученици ће обрадити добијене податке, припремиће 

презентације и направиће критички осврт на свој рад и анализу разултата. На 

основу ових радњи, потребно је да ученици осмисле акцију или више мањих акција 

на нивоу разрађених идеја.  

 

Кључни појмови садржаја у оквиру тематских области:  

- ЉУДСКА ПРАВА: права и одговорности 

- ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО: демократско друштво, партиципација, грађанин 

- ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ: дигитално насиље, дигитална злоупотреба, предности ИКТ 

- ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ: ставови 

 

Општа предметна кометенција: Оспособљавање ученика за активно учешће у грађанском животу и друштву 

Специфичне предметне компетенције: Развијање знања, вештина и ставова који омогућавају активну улогу у грађанском 

животу и друштву 

Међупредметне компетенције: 

1. Рад с подацима и информацијама-прикупљање података, анализа и презентација 

2. Решавање проблема- ученици се оснажују да препознају проблеме и активно траже решења 

3. Сарадња-интерактивни начин рада, групни рад, тимски рад 

4. Дигитална компетенција-прикупљање података на интернету, израда ПП презентација 

5. Компетенција за учење-развијање знања, вештина и ставова  

6. Одговорно учешће у демократском друштву-ученици се оснажују и подстичу да одговорно и активно учествују у   друштву 



7. Комуникација-изношење сопственог мишљења, осећања, ставова на конструктиван начин  

8.Одговоран однос према околини-бављење непосредним окружењем, уочавање проблема 

9. Иницијатива и предузетништво - Спремност је да учествује у самосталним и тимским пројектима,развија идеју, мотивисан је 

за рада, поставља реалне циљеве и планира задатке и активности за њихово остваривање 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Праћење и вредновање постигнућа ученика је континуирано, на сваком часу.  

Прати се:  

 Степен активности ученика на часу, индивидуално, у пару или у групи 

 Однос према обавезама и додељеним задужењима 

 Степен и ниво сарадња са другим ученицима 

 Мотивисаност ученика да изнесе свој став, мишљење и да га аргументовано брани 

 Самостална припрема и презентација информација о некој теми-истраживачки зада 

 Самоиницијативност 

На почетку школске године ученици се упознају са сегментима праћења и елементима оцене. 

На крају сваког часа и активности ученицима се даје повратна информација о успешности реализације планираног и даје им се 

могућност да дају коментаре и сугестије. 

У оцењивању се уважава мишљење вршњака и подстиче се самооцењивање. Посебно се истиче сваки напредак у свим претходно 

наведеним сегментима оцењивања.  

 

НАЧИНИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ПОДРШКА 

- укључивање у групни рад и вршњачка помоћ у извршавању задатака 

- прилагођени задаци и садржаји, према потреби 

- подстицање на изношење сопственог мишљења и учешће у играма улога 

- размена искустава са колегама 

- истицање сваког напретка и похвала са циљем јачања самопоуздања 

 

 



 

ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 
 

Циљеви и задаци: 

Циљ верске наставе јесте да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот; и да им се омогући слободно 

усвајање духовних и животних вредности Цркве, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета.  

Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате Цркве или верске заједнице у отвореном и 

толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих 

позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

Задаци верске наставе су да код ученика: - развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и 

са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; - развија способност за постављање питања о целини 

и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу с априродом 

која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; - развија тежњу ка одговорном 

обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, 

народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; - изгради способност за дубље 

разумевање и вредновање културе и цивилизације у којојживе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; - изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање 

сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

 

 

 

 



 

Садржај програма ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО 

3УВОД 

 
1 0 1 

ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖИЈЕГ 

4 2 6 

УВОД У НОВИ ЗАВЕТ 

 
3 2 5 

БОГОЧОВЕК ИСУС ХРИСТОС 

 
10 7 17 

ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА 

 
4 3 7 

УКУПНО 22 14 36 

 

 

Садржајпрограма Бројчасова Активности 

наставника  у 

образовно 

васпитном 

раду 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном 

раду 

Основниоблициизвођењапрограма Циљеви и задаци 

садржаја програма 
 

 

УВОД 

 

1 -припрема 

потребан 

материјал 

-упознаје 

ученике са 

садржајем 

предмета  

-поставља 

циљеве рада 

-упућује на 

истраживање 

и откривање 

-покреће 

дискусију и 

иницијативу 

-упућује на 

размишљање 

и запажање 

- слуша 

- пита 
- разговара 
- изражава 
своја 

искуства и 

мишљења 

- размишља и 
закључује 

- препознаје 
и повезује 

верска и 

историјска 

знања 

- истражује и 
открива 

- пева 
- -црта 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 
 

Ученик треба да: 

-повеже 

старозаветне 

догађаје са доласком 

Спаситеља; 

-разуме улогу и 

значај св.Јована 

Претече; 

-развије свест о 

значају покајања и 

врлинског живота; 

-усвоји основне 

историјске податке 

везане за 

новозаветне књиге; 

-усвоји кључне 

новозаветне појмове; 

-разуме смисао 

ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК 

СИНА 

БОЖИЈЕГ 

6 
4+2 

 

УВОД У НОВИ 

ЗАВЕТ  

 

5 
3+2 

БОГОЧОВЕК 

ИСУС 

ХРИСТОС 

 

17 
10+7 

 

ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

7 
4+3 



-подстиче 

иницијативу и 

предлоге 

ученика за 

заједничку 

акцију 

-упознаје 

ученике са 

богословским 

смислом 

догађаја из 

Христовог 

живота 

-повезује теме 

са Историјом 

-упознаје 

ученике са 

библијским и 

историјским 

текстовима; 

-приказивање 

икона, 

филмова, 

фотографија 

или 

разгледање 

храма у 

функцији 

упознавања 

Литургије, 

литургијске 

заједнице и 

њене 

структуре 

 

- такмичи се 
- предлаже 
активности 

и остварује 

их 

 

 
 
 

новозаветних 

догађаја; 

-самостално чита 

Свето Писмо; 

-стекне основна 

знања о Пресветој 

Богородици; 

-разуме значај 

догађаја Вазнесења и 

Педесетнице; 
-да се упозна са 

мисионарском 

делатношћу светих 

апостола и узроцима 

гоњења хришћана; 

 

 

 

 



 

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- препозна делове речи у вези са њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског језика по звучности и месту 

изговора;именујеврстенезависнихреченицапремакомуникативнојфункцијиСастављ

аразумљиву, граматичкиисправнуреченицу; примењујеправописнунорму  

уједноставнимпримерима 

- именује глаголске облике 

-познаје књижевна дела из обавезног школског програма: наводи аутора и назив 

његовог дела; уме да преприча основну садржину дела, да наведе основну тему и 

главни мотив дела ида именује његове главне ликове. 

 

 

 

 

Језик 

граматика 

Подела речи по 

постанку:просте 

речи и 

творенице,породи

ца речи,уочавање 

корена речи. 

Подела гласова. 

Реченица и њени 

делови. 

Глаголски облици. 

Језичка 

култура 

Коришћење оба 

писма. 

Правопис-писање 

заменица,великог 

слова 

Писање 

глаголских 

облика. 

Говорне и писане 

вежбе. 

 

 

 



Књижевност 

 

Књижевна дела и 

писци-

препознавање 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-ДОДАТНА НАСТАВА 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 

Разликује дуге и краткеслогове у 

вишесложнимречима; разликује врсте 

гласовних алтернација у једноставним 

примерима у вези са књижевно језичком 

нормом 

Богаћење речника: синоними и 

антоними; некњижевне речи и туђице - 

њихова замена језичким стандардом; 

уочавање и отклањање безначајних 

Језик 

граматика 

Акценат 

Гласови и гласовне промене 

Глаголски облици-употреба 
 

Језичка култура 

Правопис-одступања од гласовних промена 

 

Књижевност 

Књижевна дела и писци-анализа 

Књижевни род и врста-именовање и употреба 

Форме приповедања 

Стилска изражајна средства 

 



појединости и сувишних речи у тексту и 

говору.  

 

 

 

 

 

Критички чита књижевна дела средње 

сложености из обавезног и изборног 

школског програма ипореди књижевна 

делана основу жанра/врсте, теме, 

мотива, језичко-стилских 

обележја.Познаје књижевна дела из 

обавезног школског програмаграма 

ипореди књижевна делана основу 

жанра/врсте, теме, мотива, језичко-

стилских обележја. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заинтересоване и талентоване ученике, за стицање знања већег обима, израду 

и представљање презентација географских појава и процеса, размену мишљења и извођење закључака о географским одликама 

различитог типа. 

 

Садржаји 

програма 

 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

Друштво  

и  

географија 

- посматрају, 

разговарају, 

постављају питања 

 

- упућује 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем демонстрацијом 

Географска карта 

- посматрају,  

- разговарају, 

 - описују,  

- упоређују  

- упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем и упоређивањем, 

демонстрација 

Становништво 
- посматрају,  

-разговарају, 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

- фронтални 

- 

индивидуалн

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 



 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

и 

- групни 

Насеља 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

Привреда 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 



Држава и 

интеграцијски 

процеси 

- посматрају,  

-разговарају, 

 -описују,  

-упоређују 

- уочавају 

- закључују 

- препознају 

-упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

Географија Европе 

- посматрају,  

- разговарају, 

 - описују,  

- упоређују 

- уочавају и израђују 

презентације 

- упућује 

- подстиче на размишљање, 

логичко закључивање и 

упоређиваље 

- подтиче на радозналост и 

самостални рад 

- одговара на питања 

- усмерава и прати активности 

ученика 

- фронтални 

- 

индивидуалн

и 

- групни 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем и 

демонстрацијом 

 

Напомена: Часови додатне наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи од одељења и интересовања  

ученика 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА-ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина 

из наставног градива. 

Садржаји програма 

 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Друштво  

и  

географија 

Слушају,питају 

- подстиче на усвајање 

знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање градива 

Географска карта Слушају,питају 

- подстиче на усвајање 

знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање градива 

Становништво, 

насеља и привреда 

Слушају, питају, 

упоређују 

- подстиче на усвајање 

знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

- фронтални 

- индивидуални 
Боље разумевање и уочавање 



карактеристикама и 

способностима ученика 

Регионална 

географија Европе 

Слушају,питају, 

упоређују 

- подстиче на усвајање 

знања 

- мотивише за рад 

- методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

- фронтални 

- индивидуални 

Боље разумевање градива и 

уочавање разлика  

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи од одељења и потреба ученика 

 

ИСТОРИЈА – ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ)   

основни средњи напредни 

 

Основи 

проучавања 

прошлости 

Објашњавање појма 

прошлости, 

хронолошких 

одредница, 

временских јединица 

у историји и вежбање 

на задатим и 

самостално задатим 

примерима; размена у 

пару 

- именује и разликује основне временске 

одреднице 

- уме да одреди којем веку припадају важне 

године из прошлости 

-уме да одреди којем историјском периоду 

припадају важне године из прошлости 

-препознаје значење основних појмова из 

историје цивилизације 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf


Европа, 

Средоземље  и 

српске земље  

у раном средњем 

веку 

 

Објашњавање 

праисторије у њеним 

главним 

карактеристикама 

Уочавање 

карактеристика 

праисторије на основу 

слика, фотографија, 

експоната 

Вежбање на задатим 

примерима 

самостално и у пару 

-именује најважније појаве из националне 

историје 

-препознаје једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми слике 

- уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације 

дате у форми историјске карте у којој је 

наведена легенда 

-уме да одреди ком веку припадају важне 

године из прошлости 

- именује најважније појаве из опште 

историје 

- зна на ком простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне 

и опште историје 

- препознаје на основу карактеристичних 

историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој 

историјској појави, догађају и личности је 

реч 

  

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у  

позном средњем 

веку 
 

Објашњавање 

кључних појмова, 

показивање на карти, 

одговарање на 

питања, анализа 

сликовног материјала, 

читање, тумачење и 

анализа писаних 

историјских извора, 

гледање филмова, 

израда ленти времена 

-именује најважније појаве из националне 

историје 

-препознаје једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми слике 

- уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације 

дате у форми историјске карте у којој је 

наведена легенда 

-уме да одреди ком веку припадају важне 

године из прошлости 

- именује најважније појаве из опште 

историје 

- зна на ком простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне 

и опште историје 

- препознаје на основу карактеристичних 

историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој 
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историјској појави, догађају и личности је 

реч 

 

Европа, свет и 

српске земље у 

раном Новом веку 

(прединдустријско 

доба) 
 

 

Објашњавање 

кључних појмова, 

показивање на карти, 

одговарање на 

питања, анализа 

сликовног материјала, 

читање, тумачење и 

анализа писаних 

историјских извора, 

гледање филмова, 

израда ленти времена 

-именује најважније појаве из националне 

историје 

-препознаје једноставне и карактеристичне 

историјске информације дате у форми слике 

- уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације 

дате у форми историјске карте у којој је 

наведена легенда 

-уме да одреди ком веку припадају важне 

године из прошлости 

- именује најважније појаве из опште 

историје 

- зна на ком простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне 

и опште историје 

- препознаје на основу карактеристичних 

историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој 

историјској појави, догађају и личности је 

реч 

  

 

 

ИСТОРИЈА – ДОДАТНИ РАД 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

Основи 

проучавања 

прошлости 

- Примена знања из 

историје на примерима: 

историјских извора, у 

хронологији 

-Самостална продукција 

примера 

- Израда прилога о 

 

 

 

 

 

-Читање и анализа историјских извора за 

средњи век 

-уме да примени знање из историјске 

хронологије (уме прецизно да одреди којој 

деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и 
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неком Музеју или 

Архиву по избору 

 

историјски феномен) 

 

Европа, 

Средоземље  и 

српске земље  

у раном средњем 

веку 
 

- Закључује на основу 

понуђених материјалних 

историјских извора 

-Анализирање писаних 

историјских извора  

-Самостално сналажење 

на историјској карти 

-Повезивање догађаја у 

целину на задатим 

примерима 

-Помагање другима из 

разреда 

  -разумеју улогу религије у друштву 

средњег века,  

- упознају културна и техничка 

достигнућа средњовековне Европе, - 

упознају културно наслеђа Срба у 

средњем веку 

-умеју да примени знање из историјске 

хронологије (прецизно да одреде којој 

деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и 

историјски феномен) 

-самостално израђују историјске карте за 

период средњег века, 

 - користе историјске изворе 

 - развију критички однос према 

историјским изворима  

-Израда тестова са општинских и 

окружних такмичења 

 -Читање и анализа историјских извора за 

средњи век 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у  

позном средњем 

веку 
 

-Развијање умења 

коришћења историјске 

карте 

-Развијање умења 

тумачења историјских 

извора 

- Развијање умења 

повезивања догађаја у 

целину, уочавања 

узрочно-последичних 

веза; поређење две 

појаве... 

- Помагање другима из 

разреда 

  -разумеју улогу религије у друштву 

средњег века,  

- упознају културна и техничка 

достигнућа средњовековне Европе, - 

упознају културно наслеђа Срба у 

средњем веку 

-умеју да примени знање из историјске 

хронологије (прецизно да одреде којој 

деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и 

историјски феномен) 

-самостално израђују историјске карте за 

период средњег века, 

 - користе историјске изворе 
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- Савладавање почетних 

корака у  изради паноа и 

презентација на задату 

тему 

 - развију критички однос према 

историјским изворима  

-Израда тестова са општинских и 

окружних такмичења 

 -Читање и анализа историјских извора за 

средњи век 

 

Европа, свет и 

српске земље у 

раном Новом веку 

(прединдустријско 

доба) 
 

-Развијање умења 

коришћења историјске 

карте 

-Развијање умења 

тумачења историјских 

извора 

- Развијање умења 

повезивања догађаја у 

целину, уочавања 

узрочно-последичних 

веза; поређење две 

појаве... 

- Помагање другима из 

разреда 

- -Уочавање значаја 

историјских личности 

- Развијање критичког 

мишљења 

-Повезивање прошлости 

и садашњости  

 

  -разумеју улогу религије у друштву 

средњег века,  

- упознају културна и техничка 

достигнућа средњовековне Европе, - 

упознају културно наслеђа Срба у 

средњем веку 

-умеју да примени знање из историјске 

хронологије (прецизно да одреде којој 

деценији и веку, историјском периоду 

припада одређена година, личност и 

историјски феномен) 

-самостално израђују историјске карте за 

период средњег века, 

 - користе историјске изворе 

 - развију критички однос према 

историјским изворима  

-Израда тестова са општинских и 

окружних такмичења 

 -Читање и анализа историјских извора за 

средњи век 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА – ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из 

наставног градива. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару  

- Ученик уме да : 

- Прочита, запише и представи на 

бројевној правој цео број 

- Одреди апсолутну вредност и 

супротан број 

- сабира, одузима, множи и дели 

целе бројеве 

-Решава једноставније бројевне 

изразе са заграда 

  

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

-фронтални 

-индивидуални 

 

Ученик уме да: 

- прочита, запише и представи на 

бројевној правој рационалне бројеве 

- одреди апсолутну вредност 

рационалног броја и супротан број 

- сабира, одузима, множи и дели 

рационалне бројеве 

- решава једноставније изразе са 

рационалним бројевима 

- решава једноставне једначине и 

неједначине  

- примени пропорције и проценте у 

једноставним реалним ситуацијама 

-уме да нацрта координатни систем и 

представи тачку  

  

 ТРОУГАО 

-фронтални 

-индивидуални 

 

Ученик уме да: 

-класификује троуглове на основу 

њихових основних елемената и 

  



својстава 

- одреди непознат угао у троуглу 

користећи збир унутрашњих углова 

троугла 

- пореди странице на основу углова и 

обрнуто 

- уочава одговарајуће елементе 

подударних троуглова 

-конструише угао од 30, 45, 60, 90, 120 

степени 

- конструише троугао на основу датих 

података (једноставнији примери) 

ЧЕТВОРОУГАО 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

 

Ученик уме да: 

- класификује четвороуглове на основу 

њихових основних елемата и својстава 

- одреди непознат угао користећи збир 

унутрашњих углова четвороугла и 

основне једнакости углова у 

четвороуглу 

- сабира и одузима векторе 

  

ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

Ученик  

-интуитивно схвата појам подударних 

фигура (кретањем до преклапања); 

- уме да израчуна обим и површину 

троугла ако су познати потребни подаци 

-уме да израчуна обим и површину 

четвороугла уколико су познати 

потребни подаци 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА – ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене наученог. 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХО

ДИ   

основни средњи напредни 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару  

  

Ученик   

- уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

 

-  уме да користи бројеве и бројевне 

изразе у реалним ситуацијама; 

- користи једначине и неједначине 

решавајући и сложеније текстуалне 

задатке 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

-фронтални 

-индивидуални 

-мултимедијална 

настава 

 

 

 

 

 

 

Ученик: 

-  уме да одреди вредност сложенијег 

бројевног израза; 

 

-  уме да користи бројеве и бројевне 

изразе у реалним ситуацијама; 

- користи једначине и неједначине 

решавајући и сложеније текстуалне 

задатке 

- користи дијаграме и табеле 

- сакупи, обради и представи податке 

табеларно или графички 

ТРОУГАО 

 

-фронтални 

-индивидуални 

 

  

Ученик  

-рачуна са угловима  

укључујући и претварање угаоних мера;  

-закључује користећи основне 

неједнакости троуглова и особине 



троуглова 

- по потреби претвара јединице мере, 

рачунајући са њима; 

- користи и примењује подударност 

троуглова у сложенијим захтевима 

- конструише троуглове уколико 

потребни подаци нису непосредно дати 

- конструише и користи особине уписане 

и описане кружнице, тежишта и 

ортоцентра 

ЧЕТВОРОУГАО 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

-групни 

-мултимедијална 

настава 

 

 

  

Ученик  

 - уочава подударне фигуре 

- користи и примењује основна својства  

четвороуглова 

- конструише четвороуглове када 

потребни подаци нису непосредно дати 

- сабира, одузима и множи векторе 

- користи векторе у реалним ситуацијама 

   - користи особине осне и централне 

симетрије 

ПОВРШИНА ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА  

 

-фронтални 

-индивидуални 

-мултимедијална 

настава 

 

  

Ученик уме да: 

-  уочава једнакост површина 

подударних фигура 

- рачуна површине у реалним 

ситуацијама 

- користи и по потреби претвара 

јединице мере  

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА-ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАД 

 

Циљ дoпунскe нaстaвe je дa учeник, уз дoдaтну пoмoћ нaстaвникa, стeкнe минимум oснoвних знaњa из сaдржaja кoje прeдвиђa 

прoгрaм наставе и учења у шeстoм рaзрeду. 

Оријентациони брoj чaсoвa допунске наставе пo тeмaмa: 

Редни број и назив 

наставне теме 

Укупан број часова за 

наставну тему 
Време реализације 

1. Увод у физику 1 септембар 

2. Кретање 3 септембар, октобар 

3. Сила  2 новембар, децембар 

4. Мерење 3 јануар, фебруар, март 

5. Маса и густина 2 април, мај 

6. Притисак 1 мај, јун 

 

Дати број часова допунске наставе је оријентациони и зависи од потреба ученика и може варирати. 

 

Дoдaтни рад oбухвaтa сaдржaje кojи сe нaдoвeзуjу нa прoгрaм рeдoвнe нaстaвe aли сe oднoсe нa слoжeниje физичкe пojaвe или нa 

пojaвe зa кoje су учeници пoкaзaли пoсeбaн интeрeс. Додатни рад обухвата припрему за такмичење и/или активности у складу са 

утврђеним интересовањима ученика. 

Оријентациони брoj чaсoвa додатног рада пo тeмaмa: 

Редни број и назив 

наставне теме 

Укупан број часова за 

наставну тему 
Време реализације 

1. Увод у физику 0 септембар 

2. Кретање 3 септембар, октобар 

3. Сила  2 новембар, децембар 

4. Мерење 3 јануар, фебруар, март 

5. Маса и густина 3 април, мај 

6. Притисак 1 мај, јун 



 

БИОЛОГИЈА- ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина 

из наставног градива. 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом  

-провера и примена 

знања 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим 

одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције 

које се обављају на нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, 

покретљивост, растење, развиће, размножавање) 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, 

графиком, шемом и 

компјутером, 

-провера и примена 

знања 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним 

случајевима 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне 

чињенице о томе 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са 

околином 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна 

заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна 

најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и 

популације 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке 
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природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, 

графиком, шемом и 

компјутером, 

-провера и примена 

знања 

БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-рад на тексту 

-демонстрација сликом, 

графиком, шемом и 

компјутером, 

-провера и примена 

знања 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне 

чињенице о томе 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим 

одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ -рад на тексту 

-демонстрација  

-провера и примена 

знања 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је 

важно да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке 

обраде хране 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на 

заразне болести (епидемије и пандемије) 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке 

природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање 

биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно 

утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и 

стручњацима) 
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БИОЛОГИЈА – ДОДАТНИ РАД 

Циљеви додатног рада:  

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

- лабораторијске вежбе 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се 

разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и 

реализује једноставан експеримент и извести о резултату 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их 

примени у атипичним случајевима 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и 

човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.6.1.уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

БИ.3.4.2.разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и 

интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне 

животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим 

заједницама 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 

биодиверзитета 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис 

резултата 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), 

уме да постави хипотезу и извуче закључак 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

БИ.2.6.3.уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

коментар резултата 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 
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БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да 

су оне настале деловањем еволуционих механизама 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 

популацијама, доводе до еволуције 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ -практичан рад 

-ПП презентације 

-демонстрација графиком или 

шемом  

-провера и примена знања 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе  

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести 

зависности 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Наставна  тема 
  Број 

часова 

Активности 

наставника у 

образовно-васпитном 

раду 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Облици  

извођења 

Исходи 
Ученици ће моћи да: 

1. My life 

 

7 

 

 

 

-подстиче правилно 

изражавање и писање 

-иницира комуникацију  

-инсистира на правилном  

изговору 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-слушање са 

разумевањем 

-читање са 

разумевањем 

прочитаног 

-дијалог 

-граматичке вежвбе 

(садашња времена) 

-индивидуални 

-рад у пару 

-фронтални 

-да говоре о себи – где живе, 

одакле су, шта воле / не 

воле. 
- знају да упуте и одговоре 

на позив 
- понављају глаголске 

облике за изражавање 

садашњости 

2. The future 

 

6 

 

 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

-методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-рад на 

тексту(читање са 

разумевањем) 

-конверзација  

- писана вежбања 

-писање по диктату 

-разговор о 

плановим за 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

 
-комуницирају о плановима 

и намерама 
- разумеју и одговоре на 

питања из анкете; 
-увежбавају глаголске 

облике за изражавање 

будућности 
-читају текст о будућности и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741


будућност 

 

 

анкете уз разумевање 

суштине прочитаног 

3. Times and places: 

Cities 

11 

 

 

 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

-инсистира на правилном  

изговору 

-методе рада 

прилагођава 

карактеристикама и 

способностима 

ученика 

-слушање аудио 

записа са 

разумевањем 

-богаћење 

вокабулара  

(повезивање слика и 

текста) 

-комуникација 

-вежбе правилног 

изговора 

 

 

 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-рад у пару 

 

 
-разумеју суштину 

интервјуа који слушају 
- знају да изразе своје 

импресије 
-увежбавају глаголске 

облике за изражавање 

прошлости 
-читају и преводе 

илустративни текст уз вежбе 

повезивања слика и појмова 
-увежбавају вештине говора 
 

 

 

4. Experiences; 

What’s up? 

12 

 

 

-подстиче правилно 

изражавање и писање 

-иницира комуникацију  

-инсистира на правилном  

изговору 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-рад на вокабулару 

(амбиције)  

-диктат вежбе 

-граматичке вежбе 

(садашњи перфекат)    

-вежбе правилног 

изговора 

                                           

-фронтални 

рад 

-индивидуални 

рад  

- рад у пару 

 

-комуницирају о правилима 

понашања у школи 

(увежбавање модалних 

глагола) 
- разумеју суштину дијалога 

о здравственим проблемима, 

стрипа о обавезама 
-читају текст ожељама и 

амбицијама 
- слушају наративни аудио 

запис и дијалог о 

здравственим тегобама и 

саветима и раде задатке 

провере разумевања 

суштине 
- увежбавају садашњи 

перфекат 
 -увежбавају вештину 

говора кроз дијалог по 

моделу 

 

 



 

 

 

ДОДАТНИ РАД-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване 
ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и 

републичко такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне 

оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање енглеског језика. 

 

Наставна  тема   

 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-                   

васпитном раду 

Облици 

извођења 

програма 

Исходи 
Ученици ће моћи да 

1. Мy life  

7 

       

 

-слушање са 

разумевањем 

-читање са 

разумевањем 

-дијалог 

-израда породичног 

стабла 

-конверзација 

- писана 

вежбања 

(граматичка) 

-богаћење 

вокабулара 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке 

већег нивоа 

тежине 

-упућује на нове изв 

оре знања 

-иницира комуника 

цијију 

-индивидуални 

-рад у пару 

 

- комуницирају о 
свакодневним и 

тренутним / 

привременим 

радњама,писмено и 

усмено; 
- опишу догађаје и 

искуства из прошлости, 

писмено и усмено 
- разумеју суштину и 

детаље дескриптивног 

текста и дијалога који 

читају / слушају; 
- напишу састав о стварној 

или замишљеној породици 
- повезују учење и знање 

енглеског језика са 

наставним садржајима из 

различитих предмета 

2. The future  

6 

     

-рад на 

тексту(читање са 

разумевањем) 

-конверзација, 

разговор о 

плановима за 

-иницира комуника 

цију 

-постиче самоссталн 

ост 

-користи нове мето 

де рада 

 

-индивидуални 

- рад у пару 

 
- предвиђајудогађаје у 

будућности и 

комуницирају о одлукама, 

плановима и намерама; 
- разумеју суштину и 



будућност 

- писана вежбања 

(граматичка) 

-слушање са 

разумевањем 

-богаћење 

вокабулара 

-вежбе писања 

(диктат) 

-вежбе писања 

састава 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

 

детаље приче коју читају и  

могу да предвиде њен 

наставак; 
- разумеју суштину и 

детаље текста о 

будућности који слушају; 
- напишу текст о 

будућности  
- повезују учење и знање 

енглеског језика са 

наставним садржајима из 

различитих предмета 

 

 

3. Times and places; 

Cities 
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-читање 

-вежбе писања 

састава 

-слушање текста са 

ЦД'а 

-богаћење 

вокабулара 

-говорна вежба 

-дијалог 

-вежбе писања 

(диктат) 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке 

већег нивоа 

тежине 

-упућује на на нове  

изворе знања 

 

-индивидуални 

-рад у пару 

 

-  комуницирају о 

догађајима из прошлости; 
-  опишу слику по сећању; 
- могу да разговарају о 

природним појавама 

икатастрофама; 
- разумеју суштину и 

детаље интервјуа, 

детективске приче и 

дијалога  
-напишу интервју и текст о 

земљи у којој живе; - могу 

да комуницирају о 

знаменитостима градова и 

места; 
- знају да питају и кажу 

шта се даје у биоскопима и 

позориштима; 
- користе изразе и речи у 

реалној свакодневној 

комуникацији; 
-сажму дужи текст; 
-разумеју суштину и 

детаље дијалога  
- напишу план обиласка 

града 
-  повезују учење и знање 

енглеског језика са 



наставним садржајима из 

различитих предмета 

4. Experiences; 

What’s up? 

 

 

     12 

-рад на вокабулару 

-читање  

-слушање са 

разумевањем 

суштине и детаља 

-говорна вежба 

-дијалог 

-вежбе писања 

(диктат) 

 

-подстиче на 

проширивање 

стечених знања 

-даје задатке 

већег нивоа 

тежине 

-упућује на на нове  

изворе знања 

 

-индивидуални 

рад  

- рад у пару 

 

- комуницирају о 

искуствима из прошлости, 

својим амбицијама и 

жељама; 
-  разговарају о еколошким 

темама; 
- користе изразе и речи у 

реалној свакодневној 

комуникацији; 
-опишу славне личности  

усмено и писмено; 
-  направе интервју и 

разговарају о безбедности 

на интернету; 
- разумеју суштину и 

детаље текста  
- могу да напишу краћи 

текст о својим и туђим 

искуствима 
- могу да кажу како се 

осећају и комуницирају о 

телу, здрављу, 

здравственим проблемима 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави француског језика не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 

Граматика 

 

-подстицање на усвајање знања; 

-мотивисање  за рад; 

-методе рада прилагођава карактеристикама и    

Ученик: 

- зна да препозна врсте речи; 

- зна употребу глагола и њихову промену у  



 

 

способностима ученика; 

-интерактивно учење; 

-рад у пару; 

-индивидуални рад. 

презенту;  

- зна одређене речи  у вези са спортовима, деловима 

тела, просторијама у кући и намештајем и у вези са 

исхраном; 

- правилно употребљава глаголе; 

- зна да састави и изрази одричну реченицу; 

- зна када се користи мушки и женски род придева ; 

Вокабулар и 

изговор 

-читање наглас; 

-вежбање акцентовања; 

-вођење сопственог речника; 

-рад у пару (дијалог).  

-ученик  зна  одређен фонд речи потребних за лично 

представљање 

Читање и слушање 

са разумевањем 

-читање разноврсних текстова; 

-дискусија. 

 

-ученик зна да правилно прочита непознат текст 

Писање и писмено 

изражавање 

-диктати; 

-преписивање текстова; 

 

Ученик: 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма. 

Конверзација индивидуално, у пару 

ученик је способан да монолошки, уз претходну 

припрему, у неколико реченица представи себе и 

друге. 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Циљеви додатне наставе су: 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за француски језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу делатности које пружа знање 

француског језика. 

 

 

НАСТАВНА  

ТЕМА 
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 

Граматика 

 

- усвајање и адекватна примена новог 

вокабулара;  

- савладавање техника читања; 

 

 

 



Вокабулар и 

изговор 

 

- повезивање појмова; 

-препознавање гласова (нарочито оних који не 

постоје у матерњем језику);  

-правилно изговарање свих гласова и интонација; 

-разумевање писаног текста,а то подразумева 

учење граматичких специфичности;  

-правилно коришћење врста речи у реченици, 

монолозима и дијалозима  

-упознавање нових правила фонетике и 

морфологије. 

- оспособљавање ученика за проширење знања у 

домену граматичких форми и лексичких структура; 

- помоћ у самосталном писаном и усменом 

изражавању кроз писање састава и усмене 

презентације на одређену тему. 
Читање и слушање 

са разумевањем 

Писање и писмено 

изражавање 

Конверзација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 
Циљ наставе и учења Слободних наставних активности Чувари природе чувари природе јесте развијање пожељног понашања у складу са 

принципима одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину,природу и биодиверзитет. 

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне 

средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у 

складу са одрживим развојем, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и 

одговорност, 

-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине,природе и биодиверзитета. 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 

(2о +8в=10) 

- Узајамна повезаност живог света 

-Промене у природи и утицај човека на 

одрживост животне средине 

- Манифестација „Ноћ истраживача“ 

- Како долази јесен 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне 

средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у 

складу са одрживим развојем, 

-примењују рационално коришћење природних ресурса, 

-препознају изворе загађивања и уочавају последице, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и 

одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и одрживости 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(2о +12в=14) 

- Глобалне промене у животној средини и 

њихове последице 

- Понашања која не нарушавају одрживост  

животне средине 

- Израда кућица за животиње од рециклираних 

материјала 

- Зелени талас-групни рад 



животне средине,природе биодиверзитета. 

-примењују образовање за заштиту и одрживост животне 

средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у 

складу са одрживим развојем, 

-знају да на основу стечених знања препознају и изаберу 

квалитетан и здрав стил живота, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и 

одговорност, 

ОДГОВОРНА ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 (1о +5в=6) 

- Органска храна, ГМО 

- Потрошачка култура 

- Органска храна.Брза храна 

- Живот без дуванског дима 

-примењују образовање за заштиту и одрживост 
животне средине, 

-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у 

складу са одрживим развојем, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно учествовање и 

одговорност, 

-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине,природе и биодиверзитета. 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 

(1о +5в=6) 

- Права и угроженост животиња-опстанак 

који зависи од човека 

- Животиње за друштво-кућни љубимци 

- Посета заштићеном природном добру 

 
Начин остваривања програма 
Наведени садржаји програма изборног предмета Чувари природе,поред основног теоријског приступа,поседују и активан приступ који је 

усмерен ка практичној реализацији заштите животне средине ван учионице,акцијама и изради малих пројеката. 

Интересовања ученика се усмеравају у покушају да самостално организују активности и реализују пројекте чувара природе. 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ  

VI разред  

Разред: шести 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ и задаци - развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, облика, боја; - стварање 

услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова 

визуелна и ликовна својства; - развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за 



увођење у визуелно мишљење; - развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у 

раду и животу; - развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; - подстицање интересовања и стварање 

потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде; - стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве; - омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих 

подручја уметности; - развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.  

Оперативни задаци - развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, 

светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; - покажу 

интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, 

простор, композиција; - посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности;  

- развијају љубав према ликовном наслеђу; - оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних 

развијају љубав према ликовном наслеђу; - оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- 

друштвена научна подручја и тако развијају интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе 

живљења; - развијају способност за креативно и апстрактно мишљење; - развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском 

раду; - развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног 

уметничког наслеђа.   

         

 Посете културним институцијама ( музеји, галерије, споменици културе ) – 16 часoва 

Укупно планирано 36 часова 

 

     

 Цртање - тачка, линија и смер  - слободан ритам маса и волумена, бојених мрља, линија, светлина  - компоновање основних 

тродимензионалних облика  - компоновање више ритмичких целина у простору (употребни предмети )  - естетско процењивање   

Сликање - хроматски и ахроматски скуп  - интензивне (јарке, чисте ) боје и боје ослабљеног интензитета (замућене бојe)  - топле и 

хладне боје  - визуелно споразумевање     - пантомима,говор тела - амбијент- сценски простор  - амбијент- сценски простор   - ест. 

анализа)  

Вајање - тактилне вредности површина и облика  - чврста и мека форма  - моделовање геометријских и неправилних форми  -

конвексна и конкавна форма  -односи маса и волумена  -естетска анализа   

 

Начин остваривања- објашњавање, дискусија, дијалог, демонстрација - показивање основних цртачких техника - објашњавање и 

упознавање са основним ликовним елементима - индивидуални рад и рад у групама - коректуре и естетске анализе (заједно са 

ученицима ) - рад по природи (моделу ) - посете културним институцијама (музеји, галерије )   

- објашњавање, разговор - демонстрирање осн.сликарских техника - показивање репродукција познатих сликара (чисте и замућене 

боје ) - креирање вежби и њихова примена - коректуре и ест. анализе - рад по природи и рад из маште - посета позоришту    

 

Активност наставника- представљање садржаја рада - разговори са ученицима (питања, дијалози, дискусије )- вежбање основних 

цртачких техника -усмеравање на самосталан рад са наглашеном индивидуалношћу - рад у групама са поделом задатака - естетска 

анализа, самовредновање и оцењивање од самих ученика    



- ест. анализа и самовредновање - припрема сценографије за школске манифестације - израда паноа, плаката  

 - самосталан рад са наглашеном индивидуалношћу у моделовању, рад у групи, рад у пару 

 - примена конвексних и конкавних форми 

 - дијалози, дискусије, естетска анализа и самовредновање   

 

Активност ученика - усвајање и систематизација изложеног градива као и његова практична примена -- разговори са наставником 

(питања, дијалози, дискусије )- вежбање основних цртачких техника - покажу интересе и способности за самостално откривање 

визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, простор, композиција    

 - вежбање основних сликарских техника - сакупљање репродукција, формирање збирки -посматрају и естетски доживљавају дела 

ликовне уметности; развијају љубав према ликовном наслеђу         

  -практична примена усвојеног градива кроз израду плитког рељефа и слободне скулптуре - развијају способност за креативно и 

апстрактно мишљење; - развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду 

 

Циљеви и задаци садржаја програма-развијање способности ученика за опажање квалитета свих  ликовних елемената: линија, 

облика, боја; стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да 

упознају њихова визуелна и ликовна својства -развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;     

-развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно 

мишљење; развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу - 

подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ-шести разред 

 
Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар -Упознавање ученика са правилима понашања у школи 

-Радионице у оквиру пројекта  „Образовање за права детета“ 

-Разговор о односима у одељењу-констуктивно решавање сукоба 

-Безбедност деце у саобраћају 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

-ПУ Ужице 

Октобар  -Спровођење плана васпитних мера 

-Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања 

-Учење усмерено на знање и самопроцена успешног учења 

-Полиција у служби грађана 

-Радионице у оквиру пројекта  „Образовање за права детета“ 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

- ПУ Ужице 

Новембар -Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- Планирање подршке за ученике који имају недовољне оцене 

-Насиље као негативна појава 

-Радионице у оквиру пројекта  „Образовање за права детета“ 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

- ПУ Ужице 

Децембар -Подршка и значај социјалне групе у превазилажењу личних 

проблема 

-Разговор о односима у одељењу 

-Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

-Радионице у оквиру пројекта  „Образовање за права детета“ 

 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

- ПУ Ужице 

Јануар -Обележавање Дана Светог Саве 

-Анализа успеха и васпитно дисциплинских мера ученика на 

полугодишту 

-Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

- ПУ Ужице 

Фебруар -Превенција и заштита деце од трговине људима 

-Превеција болести зависности 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-патронажна служба Дома 

здравља 

- ПУ Ужице 



Март 

 

 

-Развијање умећа комуникације  

-“Колико се познајемо“ – радионица из програма умеће одрастања 

-Заштита од пожара 

-Пубертет 

-Сређивање педагошке документације 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

-Завод за јавно здравље 

- ПУ Ужице 

Април -Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

-Организовање извођења екскурзије 

-Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

- ПУ Ужице 

Мај -Обележавање дана школе 

-Значај мишљења одељења 

-Анализа успеха ученика на такмичењима 

-Праћење постигнућа ученика у одељењу 

-разговор 

-дискусија 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

Јун -Анализа успеха на крају школске године 

-Сређивање педагошке документације 

-разговор 

-евиденција у 

дневнику 

-одељењски старешина 

-ученици 

-родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Слободне активности - секције 

 Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт. Рад   се  одвија  у  

спортским  секцијама  или  школским  екипама које  се  формирају према интересовању, способностима и полу  ученика. 
Недеља школскогспорта 

Школа организује и „Спортску недељу“, такмичење за све ученике од 1-8. разреда. Они се такмиче у дисциплинама које су 

у складу са условима у којима школа ради. 

 

Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

Од  активности  у  природи, планирана  су  два  кроса :  

          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 

          -пролећни  крос, у организацији  Спортског  савеза и  РТС-а (мај) 
- зимовање – организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама, и др.);  

- летовање – организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповањеитд.).  

 

Школска и ваншколска такмичења 

 

 Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања. Организују се 

школска такмичења у спортским  играма. У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица, организују  се  такмичења 

међушколског  карактера  у  свим  спортсим   дисциплинама  према  календару  који  прави   Министарство  просвете  и  

спорта  и  Спортски  савез, а у оквиру ОСИУРС-а. 
Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

-потешкоћа у савлађивању градива, 

-смањене физичке способности; 

-лоше држање тела; 

-здравствене потешкоће  које онемогућавају редовно похађање наставе. 
 

Ученик може битио слобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску 

годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:  

- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

- наведе основна правила гимнастике, атлетике, рукомета 

- дефинише основна здравствено- хигијенска правила вежбања 

- презентује и анализира информације о физичком вежбању, здрављу, спорту, историји спорта, учествује у организацији спортске 

недеље и школских такмичења 



- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја,  

- прате и евидентирајуа ктивност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, 

ванчасовних и ваншколских активности.  

 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

Праћење и оцењивање: 

Формативно и сумативно оцењивање: 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу  упраћењу, прикупљању и бележењу 

постигнућа ученика. У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада 

ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног 

картона ученика су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, представља увид у праћење 

различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.  

 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА: 

 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум 

у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене 

садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада. Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати 

према полу.  У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес 

реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за 5.  разред почев од школске 2019/2020. године  

Разред: пети 

Назив ваннаставне активности: Корак у физику 

Временска динамика*: током школске године, сваког месеца 1-2 блок часа (90 минута); укупно годишње најмање 20 часова, а 

највише 36 часова.  

*Напомене:  

Активност Корак у физику је огледна и део је истоименог школског пројекта који се реализује у школској 2019/2020. 

години. Заснива се на уоченим потребама и исказаним интересовањима ученика током реализације радионица у области 

основа физике у трећем и четвртом разреду. Програмом активности дат је њен оквир (циљ, исходи, начини и поступци 

остваривања), док ће садржај и временска динамика додатно бити одређен контекстом. Нa пример, активност ће бити 

реализована сваког месеца са најмање по једним блок часом, али ће у зависности од могућности и интересовања ученика 

повремено бити организоване додатне активности: посете Научном клубу у Ужицу, учествовање у реализацији радионица за 

млађе ученике (ученици-сарадници) и сличним активностима у складу са дефинисаним циљем и исходима. 

Након анкетирања ученика у септембру 2019. године, очекује се формирање групе од 15 до 20 ученика. 

 Циљеви:  

 Обезбеђивање подстицајног окружења за целовит развој ученика; 

 Настављање активности реализованих у трећем и четвртом разреду у циљу обезбеђивања континуитета у учењу и 

повезивања садржаја разредне и предметне наставе у области основа физике; 

 Развијање знања о различитим физичким феноменима кроз примену и проширивање знања стечених у разредној настави 

(природа и друштво; математика); 

 Подршка предметног наставника ученицима петог разреда током прилагођавања на промене настале услед преласка из 

првог у други циклус основног образовања укључивањем у активности које су им већ блиске и за које су исказали 

интересовање; 

 Развијање функционалних знања и вештина ученика; 

 Усвајање основа научног метода, подизање нивоа научне писмености и развијање научне културе; 

 Развијање међупредметних компетенција ученика, пре свега компетенције за учење, сарадње, решавања проблема, 

комуникације, одговорног односа према околини, предузимљивости, дигиталне и  естетичке компетенције; 



 Развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, иницијативности, 

способности изражавања свог мишљења. 

 Исходи: 

 

 Очекује се да ученици петог разреда кроз разноврсне активности обнављају, примењују и проширују знања о различитим 

физичким феноменима; 

 

 Очекује се позитиван утицај на развијање међупредметних компетенција ученика;  

 

 Очекује се развијање трајних и функционалних знања обезбеђивањем континуитета у учењу о физичким појавама (мерење, 

кретање, сила, густина, равнотежа, светлост, електрична струја, топлотне појаве).  

 

  Очекује се продубљивање интересовања ученика за предмет у наредном разреду (физика). 

 

 Начин и поступци остваривања наставе и учења: 

 

Реализација активности Корак у физику заснива се интерактивном приступу настави и учењу, пре свега примени кооперативних 

облика рада и подстицању вршњачког учења.  

Учење о различитим физичким појавама и процесима обухва кључне фазе истраживања: постављање проблема, формулисање 

хипотеза, њихово тестирање кроз практичне активности и доношење закључака. Увођењу кључних концепата претходи 

истраживање, а следи га примена у различитим ситуацијама, чиме се заокружује циклус учења. Акценат је на активном стицању 

знања уз подстицање размене идеја ученика, слободе изражавања мишљења и недоумица, као и развијање критичког односа према 

доступним подацима. 

Предвиђене су интерактивне радионице: Мерење, Кретање, Светлост, Електрицитет и магнетизам, Густина, Пливање и тоњење, 

Равнотежа, као и пројектна настава у областима Кретање и Топлотне појаве. Осим активности у школи, предвиђене су посете 

Научном клубу у Ужицу и учествовање у јавном астрономском посматрању Месеца. 

Активност Корак у физику обухвата и обуку ученика петог разреда за улогу ученика-сарадника у раду са млађим ученицима, тј. 

вршњачко учење у пољу основа физике. 

Ради праћења остварености исхода и напредовања ученика, предвиђено је иницијално и завршно тестирање ученика. 

 

 



 

4.  ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за 7.  разред почев од школске 2019/2020. године  
 

3.1 Брише се  Шкплски прпграм предемета Техничкп и инфпрматичкп пбразпваое, а уместп оега се 

дпдаје  Прпграм наставе и учеоа Технике и технплпгије (дат у тексту исппд). 

 
ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЈА 

 
Циљ наставе и учења предмета:

 
Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговорност према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Разред: седми 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 72 

 

ИСХОДИ 

По завршетку ове теме ученик треба да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 повеже развој машина и њихов допринос 
подизања квалитета живота и рада; 

 повеже ергономију са здрављем и комфором 
људи при употреби техничких средстава; 

 анализира да ли је коришћење одређене 
познате технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине; 

 истражи могућности смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 

 разликује врсте транспортних машина; 

 повеже подсистеме код возила друмског 
саобраћаја са њиховом улогом; 

 провери техничку исправност бицикла; 

1.  

Животно и радно 

кружење 

(6) 

Појам, улога и развој машина и механизама. 

Потрошња енергије у домаћинству и 

могућности уштеде. 

Утицај дизајна и правилне употребе 

техничких средстава на здаравље људи. 

Зависност очувања животне средине од 

технологије. 

2.  

Саобраћај  

(6) 

Машине спољашњег и унутрашњег 

транспорта. 

Подсистеми код возила друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, управљачки, кочиони). 

Испараван бицикл/мопед као битан предуслов 

безебедног учешћа у саобраћају. 

3.  Специфичности техничких цртежа у 



 демонстрира поступке одржавања бицикла или 
мопеда; 

 самостално црта скицом и техничким цртежом 

предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

 користи CAD технологију за креирање 
техничке документације; 

 управља моделима користећи рачунар; 

 објасни улогу основних компоненти рачунара, 
таблета, паметних телефона и осталих ИКТ 

уређаја; 

 аргументује значај рационалног коришћења 
расположивих ресурса на Земљи; 

 идентификује материјале који се користе у 
машинству и на основу њихових својстава 

процењује могућности примене;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 користи прибор за мерење у машинству водећи 
рачуна о прецизности мерења; 

 врши операције обраде материјала који се 
користе у машинству, помоћу одговарајућих 

алата, прибора и машина и примени 

одговарајуће мере заштите на раду; 

 објасни улогу одговарајућих елемената машина 
и механизама на једноставном примеру; 

 образложи значај примене савремених машина 
у машинској индусртији и предности 

роботизације производних процеса; 

 објасни основе конструкције робота; 

 класификује погонске машине- моторе и 
повеже их са њиховом применом; 

 самостално/тимски истражи и реши задати 
проблем у оквиру пројекта; 

 изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 

 тимски представи идеју, поступак израде и 
производ; 

 креира рекламу за израђен производ; 

Техничка и дигитална 

писменост 

 (18) 

машинству. 

Ортогонално и просторна приказивање 

предмета. 

Коришћење функција и алата  програма за 

CAD. 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање и контрола коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса. 

 

 

 

 

 

 

4.  

Ресурси и производња 

(20) 

Рационално коришћење ресурса на Земљи и 

очувањеи заштита животне средине. 

Материјали у машинству (пластика, метали, 

легуре и др.). 

Мерење и контрола – појам и примена мерних 

средстава (мерила). 

Технологија обраде материјала у машинству 

(обрада материја са и без скидања струготине, 

савремене технологије обраде). 

Елементи машина и механизама (елементи за 

везу, елементи за пренос снаге и кретања, 

специјални елементи). 

Призводне машине: врсте, принцип рада, 

појединачна и серијска производња). 

Појам, врсте, намена и конструкција робота 

(механика, погон и управљање). 

Погонске машине – мотори (хидраулични, 

пнеуматски, толотни). 

Моделовање погонских машина и/или 

школског мини робота. 

5. 

Конструкторско 

моделовање 

(22) 

Проналажење информација, стварање идеје и 

дефинисање задатака. 

Самосталан/тимски рад на пројекту. 

Израда техничке документације изабараног 

модела ручно или уз помоћ рачунарских 

апликација. 

Реализација пројекта- израда модела 

коришћењем алата и машина у складу са 

принципима безбедности на раду.  

Представљање идеје, поступка израде и 



 врши е-коресподенцију у складу са правилима 
и препорукама са циљем унапређења продаје; 

 процењује свој рад и рад других на основу 
постављених критеријума (прецизност, 

педантност) 

производа. 

Процена сопственог рада и рада других на 

основу постављених критеријума. 

Употреба електронске коресподенције са 

циљем унапређења производа. 

Одређивање оквирне цене трошкова и 

вредност израђеног модела. 

Креирање рекламе за израђени производ. 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА: 

 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог 

оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика 

развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 

целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. 

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, 

соабраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

1. Животно и радно 

окружење 

 (6) 

Да би се остварили исходи у овој области потребно је повезивати садржаје осталих 

области са примерима из свакодневног живота. Стимулисати ученике да препознају 

утицај технологије на живот и рад у свом окружењу. 

Појам и улогу машина и механизама треба представити ученицима на практичним 

примерима користећи доступна наставна средства и мултимедије. Потребно је упутити 

ученике да проналазе и откривају предности и противречности убрзаног развоја технике 

методом истраживачког рада и рада у групама. 

Посебну пажњу обратити на утицај технологије на жевотну средину, на експлоатацију 

сировина, загађење ваздуха, климатске промене.Препорука је да се што више користе 

мултимедијални материјали. 

На животну средину утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што боље усвојили 

појам уштеде енергије, потребно их је упутити на пример сопственог домаћинства. У 

виду истаживачког рада,прикупљањем и обрадом података, донети мере за уштеду 

енергије. 

У оквиру активности у којима се користе машине и алати, без дубљег задирања у појам 

ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за квалтетнији и 



безбеднији рад (став, правилно држање, безбедно растојање од машине, екрана). 

2. Саобраћај  

(6) 

На почетку области подсетити ученике на садржаје које су радили у претходним 

разредима. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на 

безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у 

саобраћају. 

У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим  

најважнијим подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У првом 

кораку остваривања исхода фокус је на основним деловима саобраћајних 

средстава.други део треба реализовати у области ресурси и производња са аспекта 

елемената и машина (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални 

елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 

Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним 

карактеристикама спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцилки, камиони, аутобуси, возови, 

бродови, авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, траспортери, 

лифтови). 

При реализацији ових садржаја посебно нагласити подсистеме код бицикла, мопеда и 

аутомобила. 

Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла и 

демонстрирају поступке одржавања. 

3. Техничка и дигитална 

писменост  

(18) 

Ова област се ослања на усвојена знања изтехничког цртања у претходним резредима. 

Потербно је упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно приказивање 

предмета и коришћење рачунарских апликација за CAD.  

Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти, на 

елементарном новоу, коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика 

треба развити свест о значају коришћење рачунарске технике и објаснити појам и улогу 

рачунарског интерфејса. 

Реализовати вежбе у складу са могућностима школе, у супротном реализовати активност 

коришћењем симулација. 

4. Ресурси и производња 

(20) 

Упознати ученике са заначајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања 

животне средине. У складу са могућностима организовати посету установи  чија је 

делатност уско везана за наведене принципе. 

Уз практичне примере наводити ученике на закључке који се материјали најчешће 

користе у машинству и реализовати вежбе са истима. Објаснити улогу машинских 

елемената и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или путем симулације. 

Демонстрирати правилно коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и 

реализовати практичне вежбе. Увести ученике у карактеристике обраде материјала који 

се користе у машинству, практично демонстрирати операције и по могућности 

организовати посету производном погону који их користи. Упознати ученике са 



савременим производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене 

у појединачној и серијској производњи. 

Увести појам роботике и објаснити њен заначај у савременој индустрији. Објаснити рад 

робота на рачунарској симулацији. Упознати ученике са основама конструкције робота. 

Роботику повезати са другим наставним садржајима. Реализацију ових садржаја урадити 

уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.  

Ученицима представити класификацију погонских машина- мотора и илустровати 

њихову примену на практичним примерима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Конструкторско 

моделовање 

(22) 

Ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена занања и вештине. Садржаје 

треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко 

планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. 

Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању, посебно у 

приступу развоја техничког стваралаштва- од идеје до реализације. 

Ова тема се односи на израду модела машина и уређаја који су засновани на основним 

елементима и принципима рада машина и механизама ( елементима за везу, за пренос 

снаге и кретања, специјалним елементима). То се односи на моделовање производних 

машина, саобраћајних средстава, теранспортих машина и уређаја и енергетских 

претварача. 

Један од аспеката уптребе рачунара је у функцији управљања техничким системима и 

процесима (интерфејс- систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота. Реализацију 

ових садржаја урадити уз корелацију са наставом  Информатике и рачунарства. 

У процесу реализовања пројекта битно је да ученици користе информације из 

различитих извора, користећи ИКТ и адекватну литературу. Мора се водити рачуна о 

принципима економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и 

машина, примењујући процесе у складу са принципима безбедности нараду. У пројекат 

се може укључити и више ученика- тимски рад, уколико је рад сложенији. Ради боље 

координације чланова тима упутити ученике на употребу електронске коресподенцје са 

циљем унапређења рада на реализацији пројекта. 

Избор модула активности прилагодити условима, тј. опремљености кабинета за технику 

и технологију алатима и материјалом. 

Приликом израде техничке документације, ручни или помоћу рачунара, примењивати 

научено знање из области техничке и дигиталне писмености. 

По завршетку радова треба организовати представљање идеје, поступка израде и готовог 

производа. Врши се и процена сопственог рада и рада других на основу постављених 

критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност). 

На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба 

да искаже оквирну цену трошкова и вредност израђеног производа. У сладу са 

предузетничким аспектима, реализатори треба да израде рекламе за израђени прозвод. 



 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

 

6. Животно и радно окружење: машина – механизам – ергономија – дизајн – енергетска ефикасност – утицај тенологије и 

технике на околину 

7. Саобраћај:  безбедност – саобраћајна средства – спољашњи транспорт – унутрашњи транспорт – подсистем – погон – 

кочење – управљање - трансмисија 

8. Техничка и дигитална писменост: технички цртеж у машинству – ортогонална пројекција – просторни приказ – CAD 

програми  – ИКТ компоненете - рачунарски интерфејс 

9. Ресурси и производња: мерење – контрола  – обрада метала – производне машине – хидроградња – појединачна 

производња – серијска производња – робот –  мотори – моделовање погонских машина 

10. Конструкторско моделовање: стварање идеје – дефинисање задатка - алгоритам – планска документација – реализација 

пројекта – самовредновање - оквирна цена - реклама 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10. Одговоран однос према околини 

 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

10. Животно и радно окружење: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10    

11. Саобраћај: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10    

12. Техничка и дигитална писменост: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10    

13. Ресурси и производња: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10    

14. Конструкторско моделовање: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

 



Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених 

компетенција означених бројевима од 1 до 10. 

 

Техника и технологија је наставни предмет повезан са свим другим наставним предметима, а тим и свим међупредметним 

темама. Та повезаност произилази из апликативне  и интегративне функције технике и технологије. Садржаји других предмета 

се могу применити (у већој или мањој мери) у настави технике и технологије, а остали предмети могу вршити уобличавање 

садржаја на начин који се користи у техници и технологији.  

Ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и 

рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, 

физике, математике, хемије, биологије и ликовне културе, у циљу развоја међупредметних компетенција. 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И  ВРЕДОВАЊЕ НАСТАВЕ: 

 

У процесу оцењивања поребно је узети у обзир све активности ученика ( уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом, тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Вредновање активности, код индивидуалног рада, се врши праћењем заступљености следећих показатеља: 

 

Однос према раду Активно учествовање у 

настави 

Исказано интересовање и 

мотивација 

Сарадња са 

другима 

Степен самосталности 

 

 На сваком од часова се додељује по један поен (за блок час максимално два поена) за наведене параметре.  

 Максималан број поена који је могуће дати ученику је 5, за давање комплетног, потпуног одговора на тежа питања. 

 Пресек стања се врши на првом и трећем класифкационом периоду. 

 Након сабирања остварених поена за активност на часу, извршити вредновање на основу следећих критеријума: 
 

од 40% до 49 % остварености 

поена 

од 50% до 74 % 

остварености поена 

од 75% до 89 % 

остварености поена 

од 90% до 100 % остварености 

поена 

оцена  2 оцена  3 оцена  4 оцена  5 



 

На крају сваког полугодишта  уноси се  оцена сваком ученику за активност у дневник. 

 

 У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења 

 Прликом сваког вредновања постигнућа ученику ће се дати повратна информација која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење.  

 Наставник са ученицима договора показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу 

 Ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили.  

 Оцењивање треба да постане инструмент за напредовање у учењу.  

 На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима планира се процес учења и бирају погодне стратегије 

учења.  

 Праћење и информсање ученика о напредовању врши се континуирано дијагностички, формативно и сумативно. 

 Напредовање ученика прати се писаним белешкама, а ниво усвојености васпитно-образовних исхода бројчаном оценом.  

 На крају наставне године изражава се закључна оцена наставног предмета која укључује све компоненте. 

 

3.2 Брише се  Школски програм предемета Информатика и рачунарство из дела Школског програма  са називом „Изборни 

наставни предмети“ , а уместо њега се додаје Програм наставе и учења Информатике и рачунарства у део Школског 

програма са називом „Обавезни наставни предмети“ са следећим садржајем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКA  И  РАЧУНАРСТВО 
 

Разред: седми  

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које 

се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

ИСХОДИ 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– разликује визуелну презентацију и логичку 

структуру текста; 

- користи алате за стилско обликовање 

документа и креирање прегледа садржаја у 

програму за обраду текста; 

- објасни принципе растерске и векторске 

графике и модела приказа боја; 

 - креира растерску слику у изабраном програму; 

 - креира векторску слику у изабраном програму; 

– користи алате за уређивање и трансформацију 

слике; 

– креира гиф анимацију; 

– креира видео-запис коришћењем алата за 

снимање екрана; 

– разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 

– објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

– креира, форматира и шаље електронску пошту; 

 

 

 

ИКТ 

(10) 

Обележавање логичке структуре и генерисање 

прегледа садржаја текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске графике (пиксел, 

резолуција, RGB и CMYK модели приказа боја, 

растерска и векторска графика). 

Рад у програму за растерску графику. 

Рад у програму за векторску графику.  

Израда гиф анимација. 

Коришћење алата за снимање екрана. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

(4) 

 

URL, DNS, IP адреса. 

Хипервеза и хипертекст. 

Електронска пошта, креирање налога, слање и 

пријем поште. Електронска пошта (контакти, 

безбедност, нежељена пошта). 

Рад на дељеним документима (текстуалним 

документима / презентацијама /упитницима...) у 

облаку. 

– - обавља електронску комуникацију на сигуран, 

етички одговоран и безбедан начин водећи 

рачуна о приватности; 

– - препозна непримерени садржај, нежељене 

контакте и адекватно се заштити; 

– сараднички креира и дели документе у облаку 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО 

(14) 

Рад са изабраним текстуалним програмским 

језиком у области 2Д графике. 

Основне карактеристике изабране графичке 

библиотеке. Методе за исцртавање 

основних геометријских облика. 

Подешавање боја и положаја објеката. 



водећи рачуна о одговарајућим нивоима 

приступа; 

– - подешава хипервезе према делу садржаја, 

другом документу или веб локацији; 

– - уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског језика исцртава елементе 2Д 

графике; 

– - употребљава петље и генератор насумичних 

бројева за исцртавање сложенијих облика; 

– планира, опише и имплементира решење 

једноставног проблема; 

– проналази и отклања грешке у програму; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим 

фазама пројектног задатка: 

– - креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који комби нују текст, слике, линкове, 

табеле и анимације; 

– - креира рачунарске програме који доприносе 

решавању про јектног задатка; 

– - поставља резултат свог рада на Интернет ради 

дељења са другима уз помоћ наставника; 

– - вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен. 

Примена петљи и случајно генерисаних 

вредности на исцртава- ње геометријских 

облика. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

(4+4) 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења.  

Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима.  

Вредновање резултата пројектног задатака. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

1. ИКТ  

( 10) 

- Наставну тему Информационо-комуникационе технологије започети радом на документу који представља 
својеврсну рекапитулацију онога што су ученици учили у претходна два разреда. Наставник припрема 
текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и локацији на којој је документ постављен. Ученици 
треба да пронађу и отворе овај документ у изабраном текст процесору, да прочитају текст и логички га 
уреде, доделе му одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа дубине.  

- Наставник треба да представи технику израде прегледа садржаја текстуалног документа, а ученици да је 
примене на документу који су логички структурирали. На овај начин, ученици се осврћу на раније научено 
смислено користећи нову технику израде прегледа садржаја текстуалног документа. 

- У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученицима треба објаснити карактеристике векторског и 
растерског представљања слике на рачунару. Представити RGB и CMYK палете боја, указати на везу избора 



палете у односу на намену: RGB – за приказивање на дигиталном уређају или на интернету, односно CMYK 
палете боја за припрему за штампање. 

- На овом месту погодно је увести и питање одговарајуће резолуције (квалитета) графичке датотеке у 

контексту конкретне потребе – штампање или коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на 

интернет. 

- Коментарисати ко-личину меморијског простора који заузима иста дигитална слика припремљена за 

штампу и припремљена за приказивање на вебу или слање електронском поштом. Повезати са претрагом 

слика у оквиру интернет прегледача (претрага по „величини” слике). Објаснити појам битмапе и најчешће 

технике компресије података (компресија редуковањем величине, компресија без губитка података и 

компресија са губитком квалитета слике), без уласка у техничке детаље самих алгоритама компресије. 

- Наставити рад на креирању растерске графике у програму који су ученици користили у претходним 

разредима. Увести појам и сврху слојева. Објаснити да је у неким програмима за растерску графику текст 

векторски слој у растерској слици. Демонстрирати увећавање слова док је слој векторски. Трансформисати 

слој са текстом у растер и увећати га. Тражити од ученика да уоче разлике. Показати технике: додавања и 

брисања слоја, видљивости и сакривања слоја, подешавања провидности, закључавања слоја за измену и 

стапања слојева. 

 - Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што су промена 
нивоа осветљености, контраста и обојености. Увести могућност примене Филтера. Издвојити филтере 
попот Blur (замућеност) и Sharpen (оштрина) и позвати ученике да осмисле ситуације у којима је пожељно 
користити један, односно други филтер (нпр. поштовање права приватности особа које сликамо...).  

- Показати основне геометријске трансформације над сликом (опсецање, ротирање, смицање и превратање 
слике у целини). Приказати могућности аутоматске обраде већег броја дигиталних слика (нпр. аутоматско 
смањење величине свих слика преузетих са дигиталног фото-апарата). 

- Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма (инсталираног локално на 
рачунару или у „облаку”) за креирање и обраду векторске графике. Посебну пажњу посветити: алатима за 
селекцију, пројектовању цртежа као и припреми за цртање. 
- Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат, круг, елипса) 
објаснити принцип коришћења основних алата (означавање, брисање, копирање, груписање и разлагање, 
премештање, ротирање, симетрично пресликавање, поравнање). 
- Поновити поступак векторизације, применити га на изабрану растерску слику. У договору са 
наставником ликовне културе, креирати текстуалне задатке који ће навести ученике да трагају за 
уметником, пронађу описано дело и векторизују га. 
- Разговарати са ученицима о појму „покретна слика”. Нагласити да покрет заиста не постоји.. Увести 
појам „фрејм” и дефинисати потребан број фрејмова који се смењују у једној секунди за стварање илузије 
непрекидног кретања.  
- Разговарати са ученицима о видео камери – да ли камера снима покрет или је у питању изузето брз фото-



апарат. Упоредити традиционалан начин креирања анимираних слика са рачунарском анимацијом. У 
одабраном програму, демонстрирати поступак израде 2Д анимације. Представити катрактеристике 
формата слике gif. Објаснити поступак чувања и приказа анимација (није их могуће прегледати у 
традиционалним програмима за преглед слика). Демонстрирати њихово уграђивање у мултимедијалну 
презентацију. 

У одабраном алату за израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у gif формату, 
омогућити ученицима да направе анимирану слику. 
- Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. Поред уџбеника, охрабрити их 
да испричају лична искуства везана за интернет као извор информација, видео-туторијале, разговоре са 
одраслим особама. Утврдити каква су искуства ученика када је учење коришћењем видео-туторијала у 
питању (формално и неформално).  
- Коришћењем одабраног програма за снимање екрана демонстрирати снимање кратког видео-туторијала, 
приказати резултат ове активности и задати смернице за израду кратког видео-туторијала, који ученици 
треба самостално да сниме и сачувају (на пример: приказати поступак уметања прегледа садржаја у 
текстуални документ или креирања растерске или векторске слике). Уколико услови у учионици (шум, 
бука, слаба чујност) утичу на квалитет снимљеног звука, могуће је уз помоћ програма за обраду звука 
отклонити недостатке (на пример, преузети програм Audacity и приказати технике уклањања недостатака) 
или организовати снимање звука у бољим условима. Нагласити ученицима да звук може бити додат у 
видео-туторијал накнадно или чак замењен одговарајућим титлом. 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ  

(4) 

- Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима представљени скраћеницама 
URL и IP адреса, затим појмова клијент и сервер у мрежном окружењу, као и на значење појмова: домен, 
назив интернет домена, веб-адреса и њихову узајамну везу. Укратко представити значење појмова: DNS 
сервис (на пример DNS – Domain Name System – као базни интернет сервис, који омогућава превођење 
текстуалних у нумеричке ознаке и обратно) и DNS сервер (на пример DNS Server – уређај који омогућава 
да се за тражене услуге на одређеном интернет домену добију одговарајуће IP адресе неопходне за 
комуникацију и размену података у мрежи) и објаснити њихову улогу у комуникацији између клијента и 
сервера у мрежном окружењу (на пример у ком су односу DNS сервис, URL и IP адреса у оквиру веб 
сервиса (World Wide Web).  

- Објаснити појам хипервезе (hyperlink) и хипертекста (hypertext). Приказати хипертекст и хиперлинк у 
интернет пре- гледачу, а затим, у програмима за обраду текста и израду мулти-медијалних презентација 
демонстрирати додавање и подешавање хипервезе према делу текста у документу, другом документу или 
према неком садржају на инернету. 



- Представити интернет сервис електронска пошта (е-маил). Објаснити значење појма адреса електронске 
поште, описати и по потреби демонстрирати поступак креирања налога за електронску пошту. Представити 
поступак креирања и форматирања електронске поште, поступак уметања прилога и хипервеза. Нагласити 
важност форме саме поруке, проверу правописа и садржаја поруке пре слања. Објаснити одељке који се 
односе на: наслов поруке, адресе примаоца (коме, копија, скривена копија). Објаснити зна- чење функција: 
проследи, одговори и одговори свима на већ при- мљену поруку, нагласити дејство сваке од њих. 
- Представити организацију и начин складиштења порука за изабрани сервис у виду фасцикли (ако се ради 
о Gmail-у, напоменути да нема фасцикле, него ознаке – лабеле) у којима се чувају примљене поруке, посла- 
те поруке, недовршене, нежељена пошта, отпад, као и могућности изабраног сервиса за електронску пошту 
за архивирање, означа- вање порука по важности и сл. Посебну пажњу посветити правилима која важе у 
писаној електронској комуникацији као и  на важност заштите личних података и контаката, питања 
безбедности, начинима заштите од нежељене поште и уобичајених поступака које треба применити у те 
сврхе. 
- Подсетити ученике на примере дељења садржаја који су описани и примењивани у претходним разредима 
и представити могућности које нуди рачунарство у облаку (Cloud Computing) путем дељеног диска за 
чување података, употребу апликација и алата доступних уз изабрани е-маил налог. Представити концепт 
рада изабраног дељеног диска (на пример: OneDrive, Google Drive...) за организацију података, 
демонстрирати рад у апликацијама и направити аналогију са офлајн апликацијама исте намене (процесор 
текста, програм за рад са слајд-презентацијама…). Представити поступак дељења и подешавање опција 
дељења садржаја (на пример, путем линка на конкретне мејл адресе).  
- Описати и демонстрирати рад на дељеном тексту, презентацији или упитнику кроз активности на 
конкретном садржају. Указати на бројне предности и могуће недостатке сарадничког рада. Описати и 
приказати поступке рада на документу, преузимање и чување у одговарајућим форматима намењеним за 
даљи рад, штампање или друге потребе. Објаснити поступак креирања, додавања (отпремања са уређаја на 
дељени диск) и преузимања садржаја (са дељеног дика на уређај). Приликом представљања концепта 
приступа дељеним садржаји- ма по нивоима (уређивање, преглед и коментарисање) указати на важност 
поштовања правила безбедности, заштите података и ау- торских права, која чланови групе треба да усвоје 
током рада на заједничком документу. 
- Ученицима задати да испробају креирање, дељење и сараднички рад на смисленим документима – 
текстовима, графици, презентацијама, упитницима. Иницирати дискусију о сличностима и разликама, 
предностима и недостацима у раду са апликацијама у офлајн у односу на онлајн варијанту (дискусија о 
овим питањима може се водити и у односу на 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  

(4) 

Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4)  

- При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу са 
временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици 
усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других 
релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, 
при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. Посебну 



пажњу посветити развоју међупредметних компетенција, подстицању иницијативе и креативности, 
успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. 
- При представљању фаза пројекта (на начин већ описан у претходним разредима) понудити ученицима 
пројектне задатке који се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. Циљ пројектног 
задатка је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, 
вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може 
остварити на оваквим и сличним примерима: 
– Објаснићу ти (истраживање потреба вршњака када је вршњачко  учење у питању (онлајн упитник) и 
анализа резултата...) 
– Школа је наша (истраживање потреба вршњака када је школски живот у питању – шта нам недостаје: 
ученички клуб за вршњачко учење, секција, интерно такмичење… (он-лајн упитник) и анализа резултата) 
 - Музеј који недостаје - школа је део шире друштвене заједнице и као таква може да допринесе њеној 
научно-културној сцени: ( сараднички рад на дефинисању циља пројекта; испитивање потреба ученика и 
мештана-онлајн анкета објављена на сајту школе и сајту локалне самоуправе; анализа резултата анкете...) 
 - Зато што смо одговорни (истраживање о ставовима вршњака када је квалитет живота у локалној 
средини у питању (он- лајн упитник о еколошким, културним, образовним потребама, анализа резултата и 
одабир проблема који вршњаци начешће наводе...) 

 

РАЧУНАРСТВО 

(14) 

- Пре преласка на обраду нових тема обновити технике програмирања у текстуалном програмском језику у 
6. разреду (бар 4 школска часа). 
Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави и, ако је то 
потребно, са начином њене инсталације. Подцртати везу између програмирања графичких апликација и 
програма за векторску графику (сваки цртеж се састоји од скупа геометријских облика описаних својим 
нумеричким параметрима). 
- Описати основну структуру графичког програма и потрудити се да се током наставе та структура што 
мање варира. Уколико графичка библиотека захтева нетривијалан програмски код за иницијализацију и 
деиницијализацију, ученицима понудити готову мустру од које могу да крену програмирање својих 
апликација, са што мање когнитивног оптерећења у вези са техничким детаљима одабране графичке 
библиотеке и са централним фокусом на технике заједничке већини графичких библиотека. 
- Увести појам координатног система прозора, описати сличности и разлике у односу на традиционални 
координатни систем који се користи у математици. Увести начине задавања боја (именоване боје, боје 
задате помоћу три броја у RGB систему). 
- Објаснити и демонстрирати исцртавање следећих основних примитива: 

– дуж, 
– испуњен и уоквирен правоугаоник, 
– круг и кружница. 

- Описати и демонстрирати поступак цртања сложенијих облика састављених од ових примитива (нпр. 
кућица, глава робота, чича Глиша, сладолед, ...).  



- Објаснити појмове апсолутне и релативне вредности координата. Описати и приказати поступак цртања 
помоћу задавања апсолутних вредности координата, али и помоћу задавања релативних координата у 
односу на неку истакнуту тачку и величине одређене у размери према некој датој мери (на пример нацртати 
чича Глишу,  ако  ми се центар главе  налази  у тачки чије су координате (x, y) и полупречник јој је r, при 
чему се величина и положај тела одређују у пропорцији са датим величинама). У корелацији са наставом 
математике цртати облике са интересантним математичким својствима (нпр. једнакостранични и 
једнакокраки троугао, средња линија троугла, тежиште троугла, описана кружница око троугла, кругови 
који се додирују споља и изнутра, концентричне кружнице, цветови од шест кругова, итд.). 
Уколико их одабрана графичка библиотека подржава, приказати и следеће, мало компликованије 
примитиве: 

– испуњена и уоквирена елипса, 
– кружни лук, 
– испуњени и уоквирени многоугао (полигон). 

- Описати и демонстрирати поступак примене ових облика у цртању мало сложенијих цртежа, као и 
технику исписа текста на екрану, на датој позицији и са одабраним словним ликом (фонтом). Приказати 
технике учитавања и приказа слика, ако их одабрана графичка библиотека подржава и илустровати их 
кроз низ примера (слике могу да буду унапред припремљене од стране наставника, а ученицима се може 
задати да са интернета преузму одговарајуће слике, обраде их у програму за обраду слика и онда их увезу у 
своју апликацију). 
Могуће је ученицима приказати и увоз и пуштање звука коришћењем одабране библиотеке. 
- Оставити ученицима дозу креативне слободе приликом избора цртежа који се програмски генерише. 
У циљу вежбања итерације и алгоритамског начина размишљања приказати ученицима низ задатака у 
којима се цртају правилни облици уз помоћ петљи (низ подједнако размакнутих концентричних кружница, 
низ подједнако размакнутих паралелних линија, низ кружница истог пречника које се додирују, градијент 
боја, итд.). Подцртати корелацију са појмом линеарне функције који се обрађује у математици. 
- Приказати генерисање насумичних бројева и употребу насумично генерисаних бројева на цртање 
насумично распоређених облика и насумични избор боја.  
- Приказати ученицима могућност употребе референтних приручника, туторијала, видео-туторијала и 
интернет форума у циљу налажења потребних информација о примени библиотечких функ- ција, 
алгоритама и релевантних делова програмског кода 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  

(4) 

 

Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (4) 

- Пројектна настава у области Рачунарства је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи 
методе као што су проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима).  

- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који 
треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску 
наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати. 
- Истрагу можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење 



засновано на истрази почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се 
проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одгова- рајућих одлука, или применом нових 
знања или вештина. 
Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и 
обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени 
(одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када ученици раде у малим 
тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на 
уму да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и вр лине, 
а ученици морају да их анализирају и процењују. 
Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред 
датог програма  у циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног пројекта могуће је 
користити рачунар или други програмабилни физички уређај. 
Теме наставног пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања ученика стечених 
учењем различитих предмета. 
Могуће теме наставног пројекта: 

– Да ли живим здраво? (Истраживање концепта „здрав начин живота”, утврђивање у којој мери лични 
начин живота ученика одговара овом концепту на основу података добијених програмирањем физичког 
уређаја да врши функцију бројача корака, креира- њем програма за израчунавање индекса телесне масе...); 

– Дигитална башта (Истраживање услова за узгој зачинског биља у затвореном простору, креирање 
дигитализоване баште – програмирање физичког уређаја да мери влажност земљишта и сигнализира да 
ли је заливање потребно или програмирање физичког уређаја да, на основу очитане влажности земљишта, 
покреће мотор који омогућава аутоматско заливање; програмирање физичког уређаја да мери ниво 
осветљености места на коме се башта на- лази и сигнализира да башту треба поставити на друго место...); 

– Бицикл са сигнализацијом (Истраживање концепта „безбедност у саобраћају” у контексту визуелне 
сигнализације, програмирање физичког уређаја да симулира рад мигаваца и других визуелних облежја 
бицикла); 

– Интерактивни албум (израда програма у виду албума са: делима познатог уметника, архитектуре 
једне епохе, седам чуда Античког света... које се након клика увеличавају, неко време остају увећане, а 
затим смањују на своје почетне димензије); 

– Ово је кретање (креирање анимираних модела који приказују промене физичких величина, као на 
пример: брзина, убрзање, потенцијална и кинетичка енергија, а при задатом кретању објекта 
– вертикални хитац, кретање тела низ стрму раван). 
Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. 

Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се 
процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта 
квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да се односи само на квалитет 
креи- раних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења. 
 

 



 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

 

11. ИКТ: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете 

боја, гиф анимација, хипервеза 

12. Дигитална писменост: URL, електронска пошта, текстуални програмски језик,. 

13. Рачунарство: 2Д графика - графички програм - координатни систем прозора – апсолутне координате – релативне 

координате 

14. Пројектна настава: проблемска настава – учење засновано на истрази – фазе пројекта – сценарио – процена – квалитет 

решења – безбедност – мултимедијални садржај – презентовање – дискусија 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да оствари исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан 

час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више 

времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током 

једне школске године. Наставу у том  смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на 

остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и 

усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у реша- вању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од 

наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивиду- 

алних карактеристика ученика. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  



7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10. Одговоран однос према околини 

 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

15. ИКТ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

16. Дигитална писменост ј: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

17. Рачунарство: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

18. Пројектна настава: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

 

Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених 

компетенција означених бројевима од 1 до 10. 

Битно је напоменути да постоји корелација са свим наставним предметима  коју је најлакше остварити  при изради пројеката. Са 

којим предметима ће бити остварена корелација превасходно зависи од теме и свеобухватности пројекта.  

 

ПРОВЕРА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА (ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА) 

 

 

Шта пратимо 

Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми Време 

 

Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

исхода 

постигнућа у 

току 

савладавања 

програма 

Процењују се: 

вештине 

разумевања, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

 

рад са 

подацима и 

рад на 

ученик који остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма 

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и средњем нивоу, као 

и већину захтева са напредног 

нивоа посебних стандарда 

постигнућа, односно захтева 

који су одређени 

индивидуалним образовним 

- свакодневно 

бележење 

активности 

ученика на часу у 

свеску евиденције 

наставника 

 

 

 Број јављања: 

 За јављање + 

 За јављање више пута 
++ 

 За давање 
комплетног, потпуног 

одговора на тежа 

питања +5 

 Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 Пресек стања 



предмета; 

 

различитим 

врстама 

тестова; 

 

вештине, 

руковање 

алатима  и 

технологијама 

и извођење 

радних 

задатака. 

 

планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, 

добија оцену одличан (5); 

 

 

 

 

 

 

- усмено 

одговарање, 

свеска евиденције 

наставника 

 

 

-редовност онлајн 

домаћег, свеска 

евиденције 

 

 

- писане онлајн 

провере, свеска 

евиденције 

 

 

Учесталост по месецима по 

тромесечју 

ученик који остварује значајан 

напредак у савладавању 

програма предмета и у 

потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа 

уз мању помоћ наставника, 

односно захтева који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа, 

добија оцену врло добар (4); 

Свеобухватност 

одговора 

Сналажење у 

одговарајућим и 

намеским програмима и 

апликацијама 

Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

По потреби, 

бар једном у 

полугодишту 

За три неурађена онлајн  

домаћа здатка  -1 у 

свеску 

 

Свакодневно 

током године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 

На крају 

наставне 

године 

ученик који остварује напредак 

у савладавању програма 

предмета и у потпуности, 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на 

основном и већи део на 

средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени 

индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним 

Бодовање: 

35-49% -  2 

50-74% -  3 

75.89% -  4 

90-100% - 5 

Након сваке 

теме 



стандардима постигнућа, 

добија оцену добар (3); 

 

- групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група), 

свеска евиденције 

 

Рад у пару 

(посматрање 

наставника, 

излагање парова), 

свеска евиденције 

 

-Сналажење у 

апликацијама 

прогрмима 

ученик који остварује 

минималан напредак у 

савладавању програма 

предмета и испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који 

су утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима 

постигнућа, 

добија оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су 

укључени, сви имају 

задато забележено у 

свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

рада група ( апликација, 

табела...) 

По потреби 

 

Прва три пара која 

ураде добијају +5 

 

По потреби 

 

 

На крају 

школске 

године 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

Одговоран 

однос према 

раду, 

постављеним 

задацима, и 

исказано 

веома висок степен ангажовања 

ученика (5) 

 

Вођење 

евиденције од 

стране наставника 

о: 

-Све што је рађено на 

часу налази се у 

свескама или 

фолдерима или у 

облаку, дропбоксу ( у 

 

 

Пресек стања 

по висок степен ангажовања 



интересовање 

и мотивацију 

за учење и 

напредовање. 

активно 

учествовање у 

настави, 

сарадњу са 

другима 

ученика (4) 

 

-Броју јављања на 

часовима 

-Броју успешности 

у групном раду, 

раду у пару 

-Учешћу на 

такмичењима 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим 

ученицима.. 

зависности од захтева) 

 

 

-Број и квалитет  

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима 

(такмичења, израда 

паноа, кратко 

предавање, вођење 

квиза, израда 

асоцијација...) 

тромесечјима 

уз ангажовање ученика (3) 

 

ангажовање ученика (2) 

 

 

 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА 

ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 

- У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се 
и процес и продукти учења. 

- Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије вештине, навике, вредносне 
ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а 
мање ка тестовима знања. 
- Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 
мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Наставник са ученицима договара 
показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 
треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 
праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
- У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 



ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија 
су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у 
прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 
прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 
критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 
број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње 
наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 
- Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити 
првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих 
инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на 
усвајање знања и вештина. 
- Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 
побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 
анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би 
могао да види колико су те промене ефикасне. 
- У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време 
за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад   на 
секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 
интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и 
израда школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине 
стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 

 

3.3 Брише се  Школски програм предемета Физичко васпитање , а уместо њега се додаје Програм наставе 

и учења Физичког и здравственог васпитања (дат у тексту испод) 

 

 

 

 

 



Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 108 часова  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

− примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета 

у самосталном вежбању; 

− сврсисходно користи научене вежбе 

у спорту, рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

− упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања уз помоћ 

наставника са вредностима за свој 

узраст; 

− примени достигнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу; 

− примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

− развија своје моторичке 

способности применом вежбања из 

атлетике; 

− одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 

− примени вежбања из гимнастике за 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког развоја и 

моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Атлетика 

 

 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-а“. 

Проширени садржаји 

Скок увис (леђна техника) 

Тробој 



развој моторичких способности;  

− изведе елементе одбојкашке 

технике;  

− примени основна правила одбојке; 

− користи елементе технике у игри; 

− примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

− учествује на унутародељенским 

такмичењима; 

− изведе кретања у различитом 

ритму; 

− игра народно коло; 

− изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура;  

− изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

− преплива 25 m техником краула, 

леђног краула и прсном техником; 

- процени своје способности и 
вештине у води; 

− скочи у воду на ноге и на главу. 

− рони у дужину у складу са својим 

могућностима 

− поштује правила понашања у води, 

и око водене средине; 

− уочи ризичне ситуације у води и 

око ње; 

− вреднује утицај примењених вежби 

на организам; 

- процени ниво сопствене дневне 
физичке активности; 

- користи различите вежбе за 
побољшање својих физичких 

способности;   

- процени последице недовољне 
физичке активности 

− примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње; 

Спортска 

гимнастика  

Основни садржаји: 

Вежбе и комбинације вежби  

карактеристичних за поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда 

Проширени садржаји: 

На тлу и справама сложеније вежбе и 

комбинације вежби 

Основе тимских и 

спортских игара  

Одбојка: 

Основни елементи технике, тактике и 

правила игре; 

Футсал: 

Игра уз примену правила 

Рукомет: 

Игра уз примену правила 

Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике 

и правила игре  

Активност по избору  

Плес и ритимика 

 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Народно коло „Моравац“ . 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 



− одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

− примени и поштује правила игара у 

складу са етичким нормама; 

− примерено се понаша као учесник 

или посматрач на такмичењима; 

− решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин; 

− пронађе и користи различите 

изворе информација за упознавање 

са разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекративних 

активности; 

− прихвати победу и пораз;  

− уважи различите спортове без 

обзира на лично интересовање; 

− примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуацијама; 

− повеже значај вежбања за одређене 

професије; 

− вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

− повеже врсте вежби, игара и спорта 

са њиховим  утицајем  на здравље; 

− коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама;  

− користи здраве намирнице у 

исхрани; 

− разликује корисне и штетне додатке 

исхрани;  

− примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању;  

− правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом повреда; 

− чува животну средину током 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll 

 

Пливање и 

ватерполо 

Основни садржаји 

Пливање 

Техника краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном техником на 

време. 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две технике) 

Ватерполо 

Пливање са лоптом 

Хватање и додавање 

Шут на гол 

Проширени садржаји 

Пливање 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Ватерполо 

Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

вежбање и спорт 

Основни садржаји 

Основна подела вежби.  

Функција скелетно-мишићног система. 

Основна правила Одбојке. 

Понашање према осталим субјектима 

у игри (према судији, играчима 

супротне и сопствене екипе). 

Чување  и  одржавање материјалних 

добара која се користе у вежбању. 

Облици насиља у физичком васпитању 

и спорту. 

Навијање, победа, пораз решавање 



вежбања; 

− препозна последице конзумирања 

дувана, алкохола и штетних 

енергетских напитака; 

− води рачуна о репродуктивним 

огранима приликом вежбања. 

спорних ситуација. 

Писани и електронски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике. 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања. 

Здравствено 

васпитање  

Основни садржаји 

Утицај аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-респираторни 

систем. 

Здравствено-хигијенске мере пре и 

после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомерног 

конзумирања. 

Прва помоћ након површинских 

повреда (посекотина и одеротина). 

Вежбање у различитим временским 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних органа 

приликом вежбања. 

 

 



Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе Физичког и здравственог васпитања, ваннаставних и ваншколских 

активности у складу са програмом. Програм седмог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и 

вредности из претходних разреда. 

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум 

у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене 

садржаје у часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Организациони облици рада 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, 

као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

Б. секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање - камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

 

 

 

 

 



НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

 

Наставне области: 

 

I. Физичке способности 
 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем вежби 

обликовања. Део главне фазе часа користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај 

који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и могућностима 

ученика и материјално-техничким условима за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- правилно држања тела. 
 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 
 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, 2016).  
 

II.  Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
 

          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 

атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко- 

методичке приципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији, свакодневним и специфичним 

ситуацијама.  

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са њиховим 

психофизичким способностима.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, 

примена научене игре итд). 



У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализације 

програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове.  
 

III. Физичка и здравствена култура 
 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним 

појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, 

рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и здравственом васпитању уз практичан рад и 

обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање 

негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; 

развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених 

вредности итд. 
 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати 

учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим 

исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или 

више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности током школске године.  
 

Облици наставе 

 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 5 часова); 

- практична настава (103-108 часова). 
 

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима и као први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују 

садржаји предвиђени темема Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући практичан рад у складу са условима. 
  
При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје других 

предмета (корелацију – међупредметне компетенције).  
 



Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услова за реализацију наставе. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или 

садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама: 
 

1. Атлетика (14); 
2. Гимнастика (14); 
3. Основе тимских и спортских игара:  

Одбојка; (16) 

Футсал (10) 

Рукомет (10) 

Кошарка (10) 

Активност по избору ученика (10) 

4. Ритмика и плес (4); 
5. Пливање и ватерполо (10);  
6. Полигони (5) 
7. Тестирање и мерење (5).     

 

Програм Физичког и здравственог васпитања остварује се достизањем предвиђених исхода реализацијом основних и проширених 

садржаја.  
 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-

техничке и просторне услове. 
 

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали 

обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.  

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Физичке способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и 

служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су 

тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и др.), прилагођене узрасним 

карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са 

њиховим могућностима и примењивати одговрајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се 

групама ученика или поједницма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и 

нтензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља последицама хипокинезије.  



Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.  

1. Развој снаге 
– без и са реквизитима,  

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

– без и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

– уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

– истрајно и интервално трчање,  

– вежбање уз музику – аеробик, 

– тимске и спортске игре, 

– пешачење у дужини од 10 km (организовати у оквиру недеље школског спорта или активности у природи - излет) 

– други модели вежбања. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у 

више равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 

– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 

изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

– штафетне игре,  

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, 

гимнастику, тимске и спортске игре). 
 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање, 

а за оне са којима се програм реализује по индивидуално образовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће  

услове, узимајући у обзир њихове могућности. 
 

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине 

1. Атлетика 
Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у складу са условима. 

 

Основни садржаји 

– Усавршавање технике спринтерског трчања и ниског старта. Трчање деоница до 60 m. Техника штафетног трчања (4 x 60 

m); 

– Усавршавање технике истрајног трчања и високог старта; 

– Скок удаљ техника „увинуће” и предвежбе за  корачну технику; 

– Скок увис опкорачном техником;  



– Бацања кугле 3 kg девојчице, 4 kg дечаци – бочна техника; 

– Бацање „вортекс-а” у даљ; 

 

Проширени садржаји: 

Четворобој – кроз унутародељенско такмичење применити четири дисциплине које су ученици савладали (спринтерско трчање 

60 m, бацање вортекса или кугле, скокови увис или удаљ, истрајно трчање 600 m ученице, 800 m ученици). 

 

2. Спортска гимнастика 
Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта.  
 

Основни садржаји 

Ученике је неопходно поделити у радне групе према полу, према нивоу усвојености вежби из претходних разреда и 

њиховим способностима. Са ученицима, који нису савладали поједине вежбе из програма до шестог разреда, раде се оне предвежбе 

и вежбе које ће им омогућити њихово усвајање. Усвојене вежбе из шестог разреда надограђују се новим садржајима предвиђеним 

овим програмом. Поставити више радних места. На сваком часу увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група 

обрађује нови садржај, остале групе понављају усвојене садржаје, при чему је могуће организовати чување и помагање 

ангажовањем ученика. Промена радих места врши се након одређеног броја понављања. Група које није прошла неки задатак на 

часу, исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се олакшани задатак.  

Проширени садржаји  

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују основни садржаји програмом који је диференциран према способностима 

ученика – за напредне ученике. Oвакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. Гимнастички полигон 

осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања.  
 

    1. Тло (ученице и ученици): 

           Основни садржаји 

 став на шакама, колут напред уз помоћ, 

 два повезана премета странце упором („звезде”),  

 предножењем премет странце упором са окретом за 180
0
 до става на једној нози, другом заножити, 

 колут летећи из места и залетом.  

Састав на тлу комбинован од вежби из петог, шестог и усвојених вежби из седмог разреда. За ученице унети вежбе из 

ритмике (види вежбе на греди). 

     Проширени садржаји 
 став на шакама, колут напред, 

 залетом премет странце упором са окретом за 1800 до става на једној нози  и припремне вежбе за рондат. 
 
 2. Прескок (ученице и ученици):  

             Основни садржаји 



              коњ у ширину висине 110 цм (уз квалитетну даску висина коња 120 цм):  

 згрчка и разношка – усавршавање фазе првог и фазе другог лета. 

             Проширени садржааји 
             коњ  у ширину (120 за ученце и 125 cm за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са заножењем. 

 

 3. Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

              Основни садржаји 

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем. 

          Проширени садржаји 
–  скокови пруженим телом са окретом око уздужне осе за 180

0
; скок са предножним разножењем. 

 

 4. Вратило 

          Основни садржаји       

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор стражњи, 

 дохватно вратило: из упора предњег саскок подметно, 

 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем амплитуде, у зањиху саскок.  

            Проширени садржаји 
 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора предњег замахом ногама уназад  

(зањихом) до става на тлу. 
 

 5. Двовисински разбој 

          Основни садржаји  

 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор предњи, премах одножно десном, премах одножно 

левом – нагласити упор стражњи, прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху. 

            Проширени садржаји 
 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок замахом ногама уназад (зањихом), до става на тлу. 

 

 6. Паралелни разбој 

          Основни садржаји  

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, предњихом предношка са окретом (180
0
) према 

притци до става на тлу 

            Проширени садржаји 
– комбинација: из положаја бочно наскок у упор и спојено предњих и зањих у упору; предњихом упор седећи разножно 

пред рукама, прехват кроз узручење до упора седећег за рукама, заножењем сножити; њихање и саскок предњихом 

предношка са окретом за 180
0
 или зањихом заношка. 

 



 7. Кругови 

          Основни садржаји  

          дохватни кругови (ученици и ученице):   

 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок кроз згиб у вису предњем (уз 

помоћ). 

Проширени садржаји 
            доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: вис, из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглави - издржај, вис узнето, вис стражњи и сп. саскок (уз 

помоћ).  

 8. Коњ са хватаљкама 

          Основни садржаји  

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад и 

спојено премах одножно левом напред ван, премах одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између 

хватаљки саскок напред. 

          Проширени садржаји 

 метања: премаси одножно у сва три упора: предњи, јашући, стражњи, коло одножно, саскок: одношка премахом одножно 

из упора јашућег; заношка (или одбочка) из упора јашућег ван. 

 

  9. Греда 
Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и ниској греди и на крају на високој греди. 

          Основни садржаји  

ниска греда - поновити и допунити садржаје из претходног разреда (ниска греда): 

 боком поред греде; суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге),  

 различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим 

предножењем,  

 окрет у успону на средини греде;  

 суножним одскоком скок пружено и доскок на једну ногу, друга је у предножењу,  

 вага претклоном и заножењем,  

 саскок згрчено. 

Висока греда - комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у упор одножно, окрет за 90
0
 у упор 

клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом (вага у у упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и 

спојено усправ, одручити, лагано трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним одскоком и 

доскоком на једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 90
0
 или 180

0
 .  

            Проширени садржаји 
           Висока греда:  

 наскоци (у упор чучећи; у упор предњи одножно; сед „амазон“), 

  различити начини ходања и трчања 



  „галоп“; „дечији“ поскоци, „мачији“ скок;  

 окрети за 180
0
 на једној нози; 

 саскоци (предножно разножни; са окретом за 360
0
). 

              комбинације вежби најмање две дужине греде. 

 

3. Основе тимских и спортских игара 
Садржаји одбојке, футсала, рукомета, кошарке и активности по избору ученика реализују се на часовима Физичког и 

здравственог васпитања. 
 

3. 1. Одбојка 

 Усвојене елементе технике треба применити у игри на часу. Континуитет у усвајању садржаја могуће је постићи тако што се 

претходно усвојени садржаји користе као уводни или специфично припремни на наредном часу. 

 

Основни садржаји 

– основни положај – техника одигравања лопте прстима, 

– основни положај – техника одигравања лопте „чекићем“, 

– игра преко мреже у три контакта – прстима и „чекићем“, 

– доњи (школски) сервис, 

– техника смечирања  у олакшаним условима (нижа мрежа, подбацивање лопте и сл.), 

– индивидуални блок, 

– горњи сервис, 

– елементи одбојкашке игре. 

 

Проширени садржаји 

– „лелујави“ сервис, 
– групни блок (двојни и тројни), 
– игра са задатком - тактика. 

 

3.2. Футсал 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 

 

3.3. Рукомет 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 

– Игра уз примену правила. 



 

3.4. Кошарка 

Са ученицима поновити усвојене основне елементе технике и тактике и реализовати неке од наведених елемената, као и 

њихову примену у диригованој игри и игри уз примену правила:  

– дриблинг (сложеније варијанте), 

– повезивање елемената технике у акционе целине (хватање лопте, дриблинг, шутирање и др); 

– финтирање, 

– демаркирање, 

– ситуациона игра 1:1, 

– сарадња два и три играча у позиционој игри и контранападу (обука кроз игру), 

– игра 3:3; 4:4 (игра на један кош), 

– финте (продор, шут), 

– игра „2:2- pick and roll”, 

– игра „2:2“ по на принципу „додај и утрчи – back doorˮ, 

– позициона игра 3:3 и 5:5, 

– игра са применом правила. 

 

3.5. Активности по избору 

 У складу са просторно техничким могућностима школе наставник у договору са учницима реализује неке од наведених 

активности: 

– Кондиционо вежбање (кружни тренинг, аеробик, елементи фитнеса и др.) 

– Обучавање, увежбавање и усавршавање елемената предвиђених проширеним наставним садржајима; 

– Пливање и ватерполо; 

– Скијање; 

– Клизање; 

– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Јаџент; 

– Основни елементи борилачких спортова и самоодбране; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе; 

– Активности од значаја за локалну заједницу. 

 

4. Плес и ритмика 
Основни садржаји 

Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној равни у месту и кретању (вежбе по избору наставника). Дупли 

провак кружењем вијаче унапред. 



Коло „Моравац“ четири варијанте, савладати 5 варијанту. Основни кораци енглеског валцера. 

 

Проширени садржаји 

– Састав са вијачом.  

– Дупли провлак кружењем вијаче уназад. 

– Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом и шестом, разреду. 

– Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом и шестом разреду. 

– Усавршити коло из краја у коме се школа налази, усвојено у предходном разреду 

– Енглески Валцер – мешовити парови. 

 

5. Пливање и Ватерполо 

Наставна тема Пливање и Ватерполо, реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања и ватерпола на објектима изван школе, часове организују по 

посебном распореду. 

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној теми 

распоређује се другим наставним темама предвиђених програмом па се самим тим и исходи за ову тему се не могу достићи у овом 

разреду. 
 

5.1. Пливање 
Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача. 
 

Основни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), техника прсног пливања, скок на 

главу и изрон. 

Пливање техником краула или леђног краула; Пливање 25 m на време одабраном техником; Роњење по дужини у складу са 

способностима ученика до 10 m; 

 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање техникама прсног и краул пливања 

 

5.2. Ватерполо 

Садржаји ватерпола реализују се са ученицима који припадају групи „пливача” 

– Пливање са лоптом 

– Хватање и додавање 

– Шут на гол 

 

 Основни садржаји 

– Одржавање на води; 



– Пливање са лоптом (вођење лопте); 

– Хватање и додавање лопте; 

 

 Проширени садржаји 

– Основни елементи тактике; 

– Диригована игра 

 

6. Полигони  
Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати полигон у складу са усвојеним моторичким 

садржајима из:  

− спортских игара; 

− гимнастике и 

− полигон са препрекама који садржи:  

колутања и пузања, провлачења, промене правца, савладавања препреке одбочком, прескакања препрека увис и удаљ, 

прелажење високе греде, узмак на вратилу, пењање на шведске лестве и саскок, пењање уз шипку или конопац 

 

7. Тестирање и мерење 
Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора 

кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, 

издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и моторичких 

способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске референтне вредности и начин 

њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су објашњени у наведеном 

приручнику.  

 

Физичка и здравствена култура 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 

Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање 

 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике часова:  

– јасноћа наставног процеса;  

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

– избор рационалних облика и метода рада;  

– избор вежби оптималне образовне вредности;  

– функционална повезаност свих делова часа – унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме.  

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број справа и реквизита и 

динамику обучавања и увежбавања наставног задатка.  



Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и достизања 

постављених исхода. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу 

школску годину на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присустувје часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник 

сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са 

садржајима других предмета. 
 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја, 

– прате и евидентирају активност ученика на часу  уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији 

часовних, ваннаставних и ваншколских активности. 
 

Неки од исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе 
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји физичке културе, актуелним 

спортским подацима идт.);  

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може 

утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, 

прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе наставник, сам осмишљава у 

односу на то који се начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода 

олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног 

картона ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 



 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник подједнако, 

континуирано прати и  вреднује: 
 

1. Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми;  

– редовно присуствовање часовима Физичког и здравственог васпитања;  

– учествовање у ваннаставним и ваншколским активностима и др.  
 

2. Приказ три комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без реквизита; 
 

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике): 
 

Атлетика:  

Tехника измене штафете; скока увис опкорачна техника;  

Спринтерско трчање 60 m на време, бацање вортекса. Истрајно трчање у трајању од 8 минута. Техника бацања „вортекса” 

Трчање школског кроса. 

 

Спортска гимнастика:  

Вежбе на тлу:  

 став на шакама, колут напред уз помоћ, 

 летећи колут,  

 два премета странце „звезде” спојено, 

 мост заклоном (ученице); мост из лежања на леђима (ученици).  
Састав на тлу комбинован од елемената из петог, шестог и усвојених елемената из седмог разреда. 

       Прескок:  

– разношка, згрчка (висина справе до 120 цм).  

   Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем. 
      Вратило 

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор стражњи, 

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора предњег замахом ногама уназад  (зањихом) 

до става на тлу, 

 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем амплитуде, у зањиху саскок.  

        Двовисински разбој 



 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор предњи, премах одножно десном, премах одножно 

левом – нагласити упор стражњи, прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху (уколико нема двовисинског 

разбоја саскок замахом ногама унаапред – предношка). 

          Паралелни разбој           

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, предњихом предношка са окретом (180
0
) према 

притци до става на тлу. 

           Кругови 

                дохватни кругови (ученици и ученице):   

 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок кроз згиб у вису предњем (уз 

помоћ). 

          Коњ са хваатаљкама 

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад и 

спојено премах одножно левом напред ван, премах одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између 

хватаљки саскок напред. 

          Греда 

ниска греда - поновити и допунити садржаје из претходног разреда (ниска греда): 

 комбинација вежби из основног програма (ученице саме комбинују две дужине ниске греде – обавезно са наскоком и 

саскоком). 

Висока греда - комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у упор одножно, окрет за 90
0
 у упор 

клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом (вага у у упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и 

спојено усправ, одручити, лагано трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним одскоком и 

доскоком на једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 90
0
 или 180

0
.  

 

Одбојка:  

– Одигравање лопте техникама прстима и „чекићем“; 

– Доњи сервис; 

– Смечирање у олакшаним условима; 

– Индивидуални блок; 

– Игра преко мерже; 

 

Рукомет: 

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 

 

Кошарка: 

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 

 

Плес и ритимка:  



– Вежба са вијачом, лоптом или обручем. Дупли провак кружењем вијаче унапред.  

– Народно „Моравац“ коло уз музику (трећа, четврта и пета варијанта). 

– Енглески валцер. 
 

Пливање и ватерполо:  

– Техника прсног пливања. 

– Пливање са лоптом. 
 

4. Индивидуални напредак моторичких способности 

 

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. 

Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир његов иднивидуални напредак у односу на претходна 

достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 
 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

– познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања, ватерпола и основних здравствено-

хигијенских правила вежбања; 

– учешће у организацији ваннаставних активности. 

 

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник може извршити усменим 

или писменим путем. 

 

 Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог иднивидуалног напретка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског 

програма. 
 

Б. Секције 

 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према 

полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 
 

В. Недеља школског спорта 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о 

потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у 

оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 
 

Недеља школског спорта обухвата:  

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика;  

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, 

плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља 

у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).   
 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим 

стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна 

да и ученици  који су ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију 

ових активности. 
 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

– излет са пешачењем (7 km) 

– зимовање – организује се у току зимског периода у трајању од седам дана. Активности на зимовању обухватају обука 

скијања, клизања, краће излете са пешачењем или на санкама, и друге активности; 

– летовање –  организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана и обухвата боравак у природи са 

организованим образовним и физичким активностима). 



 

Д. Школска и ваншколска тамичења  
 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа и то у: 

– спортској гимнастици (у зимском периоду); 

– атлетици (у пролећном периоду),  

– најмање једној спортској игри (у току године). 
 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и интересовање 

ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу 

са планом наставе и учења Како би што већи број ученика био обухваћен системом такмичења, на ваншколским такмичењима 

један ученик може представљати школу само у једном спорту или спортској дисциплини током школске године. 
 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности;  

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 
 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима организује се допунска 

настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној 

настави, као и развијање њихових физичких способности; 
 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 
 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује врсту 

вежби и степен оптерећења. 
 

Педагошка документација 



 

– Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

– Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада стручног већа, 

годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

– Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију остваривања, 

циљ часа, исходе који се рализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа;  

– Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са 

тестирања, оспособљености у вештинама напомене о специфичостима ученика и остале податке неопходне наставнику.  
 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
 

5. ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА од 1. до  8. разреда почев од школске 2019/2020. 

године    
 

На основу Правилника о извођењу Наставе у природи и екскурзија, урађени су Програми Наставе у природи и  

Програми екскурзија за све разреде. Програми су дати у наставку текста. 
ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

Дестинација:  Одмаралиште ЦДЛ -  Митровац  на Тари (централни павиљон) 

Време : крај маја – почетак јуна 

НАПОМЕНА: Приликом расписивања тендера навести да инсистирамо да  смештај буде у централни павиљону. 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Циљеви Наставе у природи су:  

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психо-физичког и 

социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног 

времена; 

         – обрађују се они наставни садржаји који су прилагођени, којима  услови највише одговарају и у којима се они могу 

најуспешније остварити путем разноврсних облика и метода активног учења; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу; 

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; 



– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према 

себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетскимвредностима; 

Задаци Наставе у природи су :  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичкихс пособности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово 

упознавање кроз одговарајуће активности; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање 

еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјскихзнаменитости и лепоте места и околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о 

себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности. 

 

 

 



 

 

Наставни 

предмет 

Број 

часова 

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
6 

- Развијање способности посматрања и 

уочавања богатства облика, боја, звукова 

и гласова у природи (у шуми, на 

ливади...); 

- Доживљавање лепог у природи и 

сталних промена у њој; 

- Подстицање и неговање ученичких 

способности опажања, усменог 

изражавања, анализе и синтезе, 

упоређивања и доказивања;  

- Оспособљавање ученика да самостално 

писано описују природу, да пишу о 

природи лепе, кратке и јасне описне 

реченице; 

- Примењивање правописних правила; 

- Навикавање на уредност и прегледност 

написаних самосталних радова;  

- Неговање правилног односа према туђем 

раду; 

- Богаћење речника; 

- Поступно увођење ученика у самостално 

читање, доживљавање и разумевање 

приче. Одређивање главног догађаја и 

процењивање поступака ликова са 

моралног становишта. Развијање осећања 

за естетске вредности приче.  

- Oспособљавање ученика за уочавање и 

процену туђих поступака; 

- Поступно и систематично 

оспособљавање ученика да тумаче идеје у 

драмском тексту и аргументују их; 

- Развијање позитивних особина 

личности: искрености, пожртвованости, 

другарства и поштења; 

 

-  Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; моторичке вежбе. 

- Писање (преписивање, самостално писање) 

- Читање (шчитавање/глобално читање, гласно 

и тихо читање); питања којима се проверава 

разумевање прочитаног. 

Књижевни појмови: 
-  прича; 

-  догађај; место и време збивања; 

- књижевни лик  

-  изглед, основне особине и поступци; 

- Вођени и слободни разговор. 

- Усмена порука. 

- Причање, препричавање и описивање. 

- Богаћење речника: лексичке и синтаксичке 

вежбе. 

- Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

- Игре за развијање слушне пажње. 

- Питања о сопственом искуству, бићима, 

предметима, појавама, сликама, о књижевном 

и некњижевном тексту.- 

- Писана порука. 

- Краћа текстуална целина: о сопственом 

искуству, о доживљају, о сликама, поводом 

књижевног текста. 

 



- Увежбавање и усавршавање гласног 

читања (правилног, логичког, изражајног) 

и читања у себи (доживљајног, усмереног 

и истраживачког). 

 

 

 

МАТЕМАТИК

А 
6 

- Схватање потребе мерења величина; 

- Усвајање појма мерења величина као 

упоређивање величина; 

- Стицање знања о педљу, стопи, кораку и 

лакту као првобитним јединицама мере за 

дужину и овладавање поступком мерења 

овим јединицама; 

- Уочавање и схватање да се дужина која 

се мери назива мерна величина, а дужина 

којом се мери јединица мере, да се 

резултат мерења изражава у облику неког 

мерног броја 

-- Увиђање зависности резултата мерења 

у односу на одабрану јединицу мере; 

- Примена стечених знања кроз решавање 

текстуалних задатака из свакодневног 

живота; - Упознавање ученика са 

основним људским потребама и набавком 

садржаја (робе) којима се те потребе 

остварују; 

- Упознавање ученика са идејом размене 

добара и вредности;  

- Стицање знања о новчаницама и 

кованицама и њиховим вредностимa, 

динар и апоени новца;  

- Развијање практичне способности 

плаћања новцем, примена знања у 

свакодневним ситуацијама; 

-  Просторне релације. 

-  Величина предмета и бића. 

-  Упоређивање бројева. 

-  Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза 

преко десетице и приказивање на бројевној правој. 

-  Својства сабирања. 

-  Динар, кованице и новчанице до 100 динара. 

-  Мерење дужине нестандардним јединицама мере. 



- Овладаност математичким (бројчаним) 

односима и рачунским операцијама 

сабирања и одузимања у вези са 

вредношћу новчаница; 

- Развијање позитивног односа према 

раду; 

СВЕТ ОКО 

НАС 
4 

-Уочавање везе између живе и неживе 

природе; 

- Развијање правилног односа према 

природи; 

- Стицање знања о сналажењу у простору 

уз коришћење просторних одредница; 

- Оспособљавање ученика за разликовање 

просторних одредница (напред-назад, 

лево-десно, изнад испод); 

- Овладавање основним елементима за 

оријентацију у простору; 

- Оспособљавање за оријентисање у 

простору у односу на карактеристичне 

објекте у непосредном окружењу; 

- Развијање сарадничких односа током 

рада у пару (да саслушају и поштују 

мишљење осталих ученика); 

-  Развијање техника сазнајног процеса: 

посматрање, уочавање, упоређивање, 

слободно исказивање својих запажања 

- Усвајање основних временских 

одредница (пре, сада, после, дан, јуче, 

данас, сутра); 

- Оспособљавање ученика за разликовање 

временских одредница и њиховог 

значења; 

- Оспособљавање за оријентисање у 

времену у односу на делове дана и 

предстојеће дневне активности; 

- Основна осећања (радост, страх, туга и бес) 

-     Основне животне потребе (дисање, храна, 

вода, спавање и потреба за тоалетом). 

-  Права и обавезе чланова група. 

-  Правила понашања појединаца и групе. 

-  Здрав начин живота: становање, одевање, 

исхрана, лична хигијена, рад, одмор. 

-  Кретање и сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред-назад, лево-десно, 

горе-доле и карактеристичне објекте. 

-  Сналажење у времену у односу на временске 

одреднице: делови дана, обданица и ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, 

прекјуче, прекосутра. 

 -  Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

-  Изглед земљишта у непосредном окружењу. 

-  Карактеристичне биљке и животиње у 

непосредном окружењу. 

-  Изглед и делови тела биљака. 

-  Изглед и делови тела животиња на примерима 

сисара, птица, риба, инсеката. 

-  Одговоран однос човека према животној 

средини (штедња воде, одлагање отпада на 

предвиђена места, брига о биљкама и 

животињама 



 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
5 

- Даљи развој  манипулативне 

спретности, сналажљивости, 

опште и експлозивне  снаге 

спринтерског типа и 

координације; 

- Примена научених бацања и 

хватања; 

- Упознавање ученика за 

коришћење „трима” за 

саморекреацију; 

- Прилагођавање начина трчања 

природним условима; 

- Развијање издржљивостин  и 

упорности; 

- Примена научених облика 

кретања  у елементарним 

играма; 

- Оспособљавање за правилно 

држање тела при ходању и 

трчању; 

- Развијање хигијенских навика 

ради ефикаснијег очувања 

здравља, повећања 

отпорности организма од 

штетног утицаја савременог 

начина живота; 

- Задовољавањем основне дечије 

потребе за кретањем и игром; 

- Савладавање природних препрека и игре 

лоптом; 

-  Неговање такмичарског духа и фер-плеј 

игре. 

 

- Вежбе за развој снаге. 

- Вежбе за развој покретљивости. 

- Вежбе за развој издржљивости. 

- Вежбе за развој брзине. 

- Вежбе за развој координације 

Ходање: 

- кратким корацима, 

- дугим корацима, 

- у различитом ритму, 

- ходање са реквизитом, 

- ходање са променом, правца и смера. 

Техника трчања: 

- трчање преко препрека, 

- трчање са променом правца и смера, 

- брзо трчање 20 м са стартом из различитих 

почетних положаја, 

- игре са коришћењем научених облика ходања и 

трчања. 

- Поскоци у месту. 

- Поскоци у кретању. 

- Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

- Бацање лоптице из кретања. 

- Бацање лопте увис. 

- Вођење лопте. 

- Додавање лопте. 

- Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби. 

- Комбиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби). 

- Основни термини у вежбању. 

- Вежбам безбедно. 

- Чувам своје и туђе ствари. 

- Правила елементарних игара. 

- Некад изгубим, а некада. победим. 

- Навијам фер. 

- Моје здравље. 

- Лична хигијена. 



- Хигијена простора у коме живим. 

- Животне намирнице и правилна исхрана. 

- Заједно за столом. 

МУЗИЧКА 

КУЛУРА 
2 

- Певање научених песама; 

-  Развијање осећаја за ритам и мелодију; 

- Усвајање песме  по слуху; 

- Примена научених правила (држање 

тела ,дисање) и понашања током певања и 

слушања музике; 

- Развој слуха, стварање музичких 

наслага; 

- Уочавање изражајних елемената музике 

у композицијама које се слушају 

- Развијање креативности и музичког 

стваралаштва; 

- Неговање љубави према музици; 

 

 

 

-  Певање песама по слуху различитог садржаја и 

карактера. 

 - Певање песама уз покрет - песме уз игру и народне 

песме 

- Музички бонтон. 

- Стварање звукова из непосредне околине и природе 

спонтаном или договореном импровизацијом. 

- Креирање сопствених покрета уз музику која се 

изводи или слуша. 

- Звуци из природе и окружења 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
2 

 

- Запажање и упоређивање 

карактеристичних визуелних облика по 

којима се препознаје врста простора 

(отворени и затворени, прирофда и 

простор који је човек обликовао);  

- Развијање способности за спајање 

различитих облика материјала и предмета 

како би добили нову, занимљиву целину и 

то прикупљањем материјала из 

непосредног природног окружења; 

- Уочавање природних облика и боја, 

правилних и неправилних облика и 

преношење на папир цртањем и бојењем; 

- Подстицање оригиналности и 

креативности код ученика; 

 

 

- Отворени и затворени простор, природа и 

простор који је човек обликовао.  

- Карактеристичне визуелне одлике по којима 

се препознаје врста простора.  

- Значај чувања споменика или значајних 

објеката у најближем окружењу.  

- Значај уређења простора у коме ученик 

борави. 

- Облици из природе, облици које је створио 

човек, правилни и неправилни облици. 

-  Својства облика (цело, део, велико, мало, 

високо, ниско, краће, дуже, уско, широко, 

светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, 

рогљасто). 

- Положај облика у простору и у равни (горе, 

доле, између, испод, у, на, испред, иза, 

усправно, положено, косо, лево, десно 

- Поступци правилног и безбедног руковања и 



одржавања материјала, прибора и радне 

површине, значај одржавања хигијене и 

безбедног руковања прибором. 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
1 

- Уочавање разлика  између жеља  и 

основних животних потреба; 

- Утврђивање постојећих и стицање нових  

знања о дечјим правима и обавезама у 

окружењу и друштвеним групама, у 

конкретним ситуацијама; 

- Размишљање и дискусија о својим 

потребама и уважавање потреба и 

осећања других; 

- Препознавање кршења права детета; 

- Упознавање са процедуром у 

ситуацијама кршења права детета и коме 

се обратити ; 

 

 

- Разлике између жеља и основних животних 

потреба. 

- Права детета 

- Препознавање кршења права детета. 

- Коме се обратити у ситуацијама кршења права 

детета. 

- Одговорност према себи и другима. 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
2 

- Повезивање и примена раније 

наученог са новим садржајима и 

ситуацијама; 

- Учење путем решавања проблема и 

креативан приступ изради 

продукта; 

- Оспособљавање за самосталан и 

тимски рад; 

- Подстицање на стварање и 

сарадничке односе; 

- Извођење и документовање акције 

– фотографија 

- Промоција акције на нивоу 

одељења; 

- Приказивање  продуката другим 

одељењима ; 

- Развој критичког мишљења и 

- Кораци у планирању и извођењу акције. 

- Одређивање циља и израда плана акције - 

подела улога, договор о роковима, начину 

реализације. 

- Извођење и документовање акције -  

фотографије 

- Промоција акције на нивоу школе - 

приказивање другим одељењима 

- Вредновање акције - чиме смо задовољни, 

шта је могло бити боље. 

- Изношење мишљења. 

- Уважавање саговорника. 

- Вођени и слободни разговор. 

- Усмена порука. 

- Просторне релације. 

- Величина предмета и бића. 

-  Правила понашања појединаца и групе 



способности вредновања и 

самовредновања; 

- Кретање и сналажење у простору у односу на 

просторне одреднице: напред-назад, лево-

десно, горе-доле и карактеристичне објекте. 

- Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

- Изглед земљишта у непосредном окружењу. 

- Карактеристичне биљке и животиње у 

непосредном окружењу. 

- Изглед и делови тела биљака. 

- Одговоран однос човека према животној 

средини (штедња воде, одлагање отпада на 

предвиђена места, брига о биљкама и 

животињама). 

- Отворени и затворени простор, природа и 

простор који је човек обликовао. 

Карактеристичне визуелне одлике по којима 

се препознаје врста простора 

-Уметничка занимања и продукти. Сликар - 

слика, вајар - скулптура, фотограф - 

фотографија...  

 

 

 



СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

А) Пешачки излети рекреативно-

сазнајног карактера „Упознајмо 

Митровац": 

1. Тепих ливада 

2. Долина шетача 

3. Оштра стена 

4. Козја стена 

5. Видиковац – језеро 

Заовине 

6. Ловачка чека 

 

Б) Спортско-рекреативне активности: 

1. Јутарња гимнастика 
2. Елементарне игре 

3. Штафетне игре 

4. Такмичење у трчању 

5. Надвлачење конопца 
6. Скок удаљ из места и залета 
7. Полигон препрека 

 

В) Културно – забавни програм: 

1. Вече упознавања 

2. Вече имитација 
3. Игре спретности 

4. Маскенбал 

5. Ја имам таленат 
6. Ревија фризура 

7. Покажи шта знаш-квиз знања 

и додела диплома 

најуспешнијима 

 

  

. 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 
2 

1. Развијање пријатељства са другом 

децом 

2. Лепо понашање у аутобусу, хотелу, 
улици... 

 

 



 

 

Планирани обухват ученика : три одељења првог  разреда 

Носиоци предвиђених садржаја и активности: директор школе, стручни вођа пута, учитељи три одељења првог разреда 

Време реализације и трајање: крај маја - почетак јуна 2020. године у трајању  од  седам дана 

Путни правац:  Ужице – Кремна – Митровац на Тари– Кремна – Ужице  

Техничка организација:  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе 

у природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

Начин финансирања : плаћају родитељи према броју дефинисаних месечних рата, уз одређивање броја гратиса према понуђеним 

условима агенције 

 

 

 

 
ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

БАЊА ВРУЈЦИ 
 

Време: крај маја – почетак јуна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Бања Вријци 

Циљеви Наставе у природи су: 

- Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног 

развоја 

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовањаи коришћења слободног времена 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искуства о непосредном  природном и друштвеном окружењу 

- развијање еколошке свести и постицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе 

- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према  себи, 

другима, окружењу и културном наслеђу 



-развијање позитивних односа према националним, културним и  естетским вредностима 

- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика 

- задовољавање основних дечијих потреба за игром и кретањем 

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање 

кроз одговарајуће активности 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у 

конкретним природним и друштвеним условима 

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке 

- развијање свести о потреби заштите, неговања , чувања и унапређивања природне и животне средине и израђивање еколошких 

навика 

- упознавање природно-географских, културно историјских знаменитости и лепоте места и околине 

- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева 

- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости 

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика 

- развијање способности сналажења тј.оријентисања у простору и времену 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи 

- развијање правилних хигијенско - здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи 

- подстицање и стварање навике за неговање редовне  физичке активности и за што чешћи боравак у природи 

- формирање навика редовне и здраве исхране 

-навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна 

-разумевање и уважавање различитости међу појединцима 

- подстицање групног рада, договарања  и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности 

 

Наставни 

предмет 

Број 

часова 

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

Српски језик 6 - Развијање способности посматрања и 

уочавање богатства облика, боја, 

звукова и гласова у природи (у шуми, 

на ливади, ...) 

- Доживљавање лепог у природи и 

сталних промена у њој 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, 

разумеју и изражавају слике и осећања 

изражена у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз oдгoвoрe нa питaњa. 

Плaн oписивaњa нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa. 

Прaвoписнe вeжбe: прeписивaњe, диктaт и 

сaмoстaлнo писaњe. 

Jeзичкe вeжбe: зaгoнeткe, рeбуси, укрштeнe рeчи, 

oсмoсмeркe, aсoциjaциje, сaстaвљaњe рeчeницa, 

прoширивaњe зaдaтих рeчeницa. 

Лeксичкo-сeмaнтичкe вeжбe: дoпуњaвaњe рeчeницa, 

oпис бићa и прeдмeтa. 

 



математика 4 - Примена стечених знања кроз 

решавање текстуалних задатака из 

свакодневних ситуација 

- развијање способности сналажења 

тј.оријентисања у простору и времену 

Мeрeњe врeмeнa (дaн, мeсeц, гoдинa, чaс, минут) 

 

 

Свет око нас 4 - упознавање разноврсности биљног и 

животињског света појединих крајева, 

уочавање њихове повезаности и 

променљивости 

- упознавање са карактеристикама 

годишњих доба у природи и смењивање 

временских прилика 

-  развијање свести о потреби заштите, 

неговања , чувања и унапређивања 

природне и животне средине и 

израђивање еколошких навика 

 

Рaзнoврснoст биљaкa у oкружeњу  

Рaзнoврснoст живoтињa у oкoлини  

Знaчaj биљaкa и живoтињa зa чoвeкa. 

Сунчeвa свeтлoст и тoплoтa, вoдa, вaздух и 

зeмљиштe - нeoпхoдни услoви зa живoт. 

Прoмeнe у прирoди и aктивнoсти људи у зaвиснoсти 

oд гoдишњих дoбa. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

6 развијање правилних хигијенско - 

здравствених навика и подстицање 

самосталности у обављању личне 

хигијене и бриге о себи 

- подстицање и стварање навике за 

неговање редовне  физичке активности и 

за што чешћи боравак у природи 

- формирање навика редовне и здраве 

исхране 

-навикавање на правилно смењивање 

рада, одмора и сна 

 - побољшање здравља и развијање 

физичких и моторичких способности 

ученика 

- задовољавање основних дечијих потреба 

за игром и кретањем 

- очување, подстицање и унапређивање 

укупног здравственог стања ученика, 

њиховог правилног психофизичког и 

социјалног развоја 

- развијање координације, гипкости, 

Вeжбe зa рaзвoj снaгe. 

Вeжбe зa рaзвoj пoкрeтљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj издржљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj брзинe. 

Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje. 

Eлeмeнтaрнe игрe сa вoђeњeм, дoдaвaњeм и гaђaњeм 

лoптoм у циљ. 

Штaфeтнe игрe и другe eлeмeнтaрнe игрe лoптoм 

(вoђeњe, хвaтaњe, дoдaвaњe) 

Oснoвни тeрмини у вeжбaњу. 

Вeжбaм бeзбeднo. 

Чувaм свoje и туђe ствaри. 

Прaвилa eлeмeнтaрних игaрa. 

Нeкaд изгубим, a нeкaдa пoбeдим. 

Нaвиjaм пристojнo. 

Мoje здрaвљe и вeжбaњe. 

Личнa хигиjeнa. 

Хигиjeнa прoстoрa зa вeжбaњe. 

"Шaрeни-рaзнoврсни oбрoк" - прaвилнa исхрaнa. 

Знaчaj вoдe зa oргaнизaм и вeжбaњe. 

Обука непливача 



равнотеже и експлозивне снаге 

- обука непливача 

- усавршавање технике пливања кроз 

игре на води 

 

Усавршавање технике пливања кроз игре на води 

Ликовна 

култура 

 

2 -упознавање природно-географских, 

културно историјских знаменитости и 

лепоте места и околине 

 

Прoстoр ( сoбa; музej). 

 

 

Музичка 

култура 

 

2 - Развијање осећаја за ритам и мелодију 

Подстицање расположења и ведрине 

Крeирaњe сoпствeних пoкрeтa уз музику. 

Ствaрaњe jeднoстaвнe ритмичкe прaтњe кoришћeњeм 

рaзличитих извoрa звукa. 

Музикa и здрaвљe. 

Нoсиoци звукa (цeдe плejeр, рaчунaр...). 

Пeвaњe пeсaмa пo слуху рaзличитoг сaдржaja и 

кaрaктeрa. 

Пeвaњe пeсaмa уз пoкрeт - пeсмe уз игру и нaрoднe 

пeсмe. 

Грађанско 

васпитање 

1 - разумевање и уважавање различитости 

међу појединцима 

- подстицање групног рада, договарања  и 

сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности 

- Развијање другарства и пријатељства 

Мoje пoтрeбe и пoтрeбe других 

Рaзличити смo, aли су нaм прaвa истa. 

 

Пројектна 

настава 

1 Садржаји се реализују у корелацији са осталим наставним предметима. 

 

 

Слободне 

активности 

 ПОСЕТЕ 

-  Музеј камена ( улазница) 

- фабрика Вода - вода 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ 

рекреативно – сазнајног карактера 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Проширивање постојећих и стицање нових знања и 

искуства о непосредном  природном и друштвеном 

окружењу 

- развијање еколошке свести и постицање ученика на 

лични и колективни ангажман у заштити природи 

- Развијање спретности и кондиције у природи 

 очување природне дечије радозналости за појаве у 

природи и подстицање интересовања и способности 

за њихово упознавање кроз одговарајуће активности 



- развијање способности запажања основних 

својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности у конкретним 

природним и друштвеним условима 

- развијање свести о потреби заштите, неговања , 

чувања и унапређивања природне и животне средине 

и израђивање еколошких навика 

- упознавање природно-географских, културно 

историјских знаменитости и лепоте места и околине 

- упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева 

-  оспособљавање ученика за безбедан и правилан 

боравак у природи 

- развијање правилних хигијенско - здравствених 

навика и подстицање самосталности у обављању 

личне хигијене и бриге о себи 

- подстицање и стварање навике за неговање редовне  

физичке активности и за што чешћи боравак у 

природи 

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 

Неговање лепоте и задовољства у дружењу 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и креативности 

-Препознавање склоности ученика и 

карактеристичних особина 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 

3 -  Простор у коме боравимо 

- Развијање пријатељства са другом децом 

-Како се понашамо приликом посета, 

излета... 

 

- Развијање другарских односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у различитим 

животним ситуацијама (у посети, шетњи, игри, у 

ресторану, купатилу, соби, дискотеци, продавници...) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : три одељења другог разреда 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, наставник разредне наставе 

ТРАЈАЊЕ: седам дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице - Бања Врујци  - Ужице  

 



  ( у повратку или одласку планирана је посета Музеју камена у непосредној околини Бање Врујци, у цену урачунати улазнице 

за музеј ) 

 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању 

наставе у природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика другог разреда 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

Време: крај маја – почетак јуна 

 

Дестинација:  Одмаралиште ЦДЛ „ Букуља'' у Аранђеловцу 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Циљеви Наставе у природи су:  

– очување, подстицање и унапређивање  укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и 

социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног 

времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу; 



– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према 

себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази. 

 

Задаци Наставе у природи су :  

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечији хпотреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово 

упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности 

у конкретним природним и друштвеним условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне и страживачке задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање 

еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи поједини хкрајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњихдоба у природи и смењивање временских прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о 

себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и зашто чешћи боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 



– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности. 

 

Наставни 

предмет 

Број 

часова 

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
7 

Описивање изгледа природе и појава у 

природи кроз боравак у природи, читање 

и разумевање текстова(прозе и поезије) и 

богаћење речника. Развијање и неговање 

пријатељских и другарских односа-

неговање љубави. 

 

- Обрада одабраних текстова, анализа и разумевање 

садржаја;  

- Изражајно казивање и рецитовање 

- Лексичко семантичке вежбе 

- Језичке игре 

МАТЕМАТИК

А 
7 

Утврђивање и систематизација знања о 

решавању израза, поштујући редослед 

рачунских операција. Стицање знања о 

решавању израза са 

променљивом.Неговање тачности при 

раду, као и развијање логичког мишљења 

и закључивања кроз решавање 

текстуалних задатака. 

- Решавање ираза са више рачунских операција 

- Решавање текстуалних задатака различитих 

нивоа 

- Решавање логичких задатака – примена знања 

- Уочавање дела целог – задаци са разломцима 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
4 

Проширивање знања о различитим 

врстама материјала и њиховим 

својствима.Стицање нових знања о 

прошлости нашег народа кроз посете 

културно – историјским објектима и 

споменицима (Опленац, Орашац, пећина 

Рисовача, музеј, цркве...).Развијање 

свести и љубави о очувању околине и 

поштовању и неговању традиције. 

 

 

 

- Живот праисторијског човека 

- Биљни и животњски свет праисторије 

- Живот у Србијији у доба Немањића и 

Карађорђевића 

- Први српски устанак 

- Мермер као природни материјал 

 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
6 

Савладавање природних препрека и игре 

лоптом. Развијање спретности и јачање 

организма. Неговање такмичарског духа и 

фер-плеј игре. 

- Елементарне игре ( фудбал, „Између четири  

ватре“ 

- Полигон препрека 

- Штафетне игре 



 - Ходање и трчање у природи 

 

МУЗИЧКА 

КУЛУРА 
1 

Певање и играње научених песама и 

игара.Развијање креативности и музичког 

стваралаштва. Неговање љубави према 

музици. 

- Стваралачке игре  

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
2 

Развијање стваралаштва и правилног 

вредновања уметничких дела и 

традиције.Цртање и сликање на основу 

непосредног опажања. 

 

 Обилазак етнографског музеја  

 Цртање и сликање  

 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
3 

Развијање еколошке свести. Брига о 

животињама и биљкама. Развијање 

моралног расуђивања. 

 

- Радионице које се односе на очување животне 

средине 

- Радионице које се односе на неговање 

моралних вредности 

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
3 

Утврђивање стечених знања о становању 

кроз очигледност и у непосредном 

окружењу. 

 

 Насеља 

 Типови кућа у Србији некад исад 

 

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

А) Пешачки излети рекреативно-

сазнајног карактера: 

 

     1.Посета Опленцу 

     2.Обилазак бањског парка 

     3. Посета музеју града Аранђеловца, 

     4. Посета Буковичкој цркви и обилазак   

спомен-чесме посвећене полагању 

устаничке заклетве 

    5. Посета пећини Рисовачи 

    6. Излет до ловачког дома 

    7. Излет на  Букуљу 

    8. Посета Орашцу 

 

 

 

 

1. Посета Опленцу-цркви Светог Ђорђа, кући 

краља Петра, галерији у Тополи и Карађорђевом 

конаку ће се реализовати у доласку  - први дан. 

 

2. Обилазак бањског парка са сталном 
поставком скулптура 

 

3. Посета музеју града Аранђеловца – упознавање 

са сталном поставком музеја (старим оружјем, 

оруђем, ношњом, старим школским намештајем и 

прибором, скелетима животиња из праисторијског 

доба) 

Ова посета подразумева плаћање улазница,  а цена  

улазница ће бити урачуната у укупан износ Наставе у 

природи. 

 

4. Посета Буковичкој цркви  ( упознавање са 

иконописом цркве и значајем проте Атанасија 



 

 

 

 

 

 

Б) Спортско-рекреативне активности: 

 

    1. Такмичење у савладавању полигона 

препрека 

     2.Елементарне игре 

     3.Штафетне игре 

     4. Турнири: фудбал(дечаци) и '' Између 

четири ватре'' (девојчице) 

 

 

В) Културно – забавни програм: 

 

     1. Вече упознавања 

     2. Покажи шта знаш 

     3.Ревија фризура 

     4. Маскенбал 

     5.Игре без граница 

     6.Квиз знања 

     7.Опроштајно вече и додела диплома 

најуспешнијима 

 

Антонијевића који се сматра централном личношћу 

збора у Орашцу и пред којим су српски устаници 

положили заклетву) и обилазак спомен чесме 

посвећене полагању устаничке заклетве. 

5. Посета пећини Рисовачи  - упознавање 

са стаништем човека из леденог доба, упознавање са 

фосилима пећинског медведа, мамута, рунастог 

носорога, бизона, пећинског 

лава, леопарда, пећинске 

хијене, јелена итд.,упознавање са дворанама 

од корала разнихо блика и боја и са предметима и 

украсима којима се служио прачовек. 

6.Излет до ловачког дома – упознавање са 

животињским светом непосредне околине 

Аранђеловца) разгледање и препознавање 

препарираних животиња и учествовање у квизу на 

тему „Животиње Букуље“ 

 

7. Излет на  Букуљу – Тренинг спретности и 

издржљивости пешачења стазама Букуље ; 

упознавање са метеоролошком станицом и стицање 

знања о временским приликама Аранђеловца и 

околине. 

 

     8. Посета Орашцу – обилазак  Марићевића јаруге , 

Крађорђевог музеја ,старе школе у Орашцу  

споменика Карађорђу и упознавање са историјским 

чињеницама и личностима везаним за подизање 

Првог српског устанка. 

 

 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 
2 

3. Развијање пријатељства са другом 

децом 

4. Лепо понашање у аутобусу, хотелу, 
улици... 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : два  одељења трећег разреда 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, наставник разредне наставе 

ТРАЈАЊЕ: седам дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ:  Ужице – Чачак – Горњи Милановац – Топола (Опленац) – Аранђеловац – Топола- Горњи Милановац – Чачак – 

Ужице 

 

НАПОМЕНА: У цену Наставе у природи урачунати : 

1. Улазнице за комплекс на Опленацу (Маузолеј, Петрова кућа, Карађорђев конак) 

2. Улазнице за Музеј у Аранђеловцу 

3. Улазнице за пећину Рисовачу  

4. Улазнице за Карађорђев музеј у Орашцу 

5. Организовани превоз ученика  од одмаралишта до Орашца (у току боравка) 
 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању 

наставе у природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

 

Дестинација:  Одмаралиште ЦДЛ „ Букуља'' у Аранђеловцу 

 

 

Време : крај маја – почетак јуна 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Циљеви Наставе у природи су:  

– очување, подстицање и унапређивањеукупногздравственогстањаученика, њиховогправилногпсихофизичког и 

социјалногразвоја; 

– стварањеосновазаусвајањеактивног, здравог и креативногначинаживота и организовања и коришћењаслободногвремена; 

– проширивањепостојећих и стицањеновихзнања и искустава о непосредномприродном и друштвеномокружењу; 

– развијањееколошкесвести и подстицањеучениканалични и колективниангажман у заштитиприроде; 

– социјализацијаученика и стицањеискустава у колективномживоту, узразвијањетолеранције и одговорногодносапремасеби, 

другима, окружењу и културномнаслеђу; 

– развијањепозитивниходносапреманационалним, културним и естетскимвредностима; 

– развијањеспособностисагледавањаразвојапривреднихмогућностикраја, односнорегионакојисеобилази. 

 

Задаци Наставе у природи су :  

– побољшањездравља и развијањефизичких и моторичкихспособностиученика; 

– задовољавањеосновнихдечијихпотребазакретањем и игром; 

– очувањеприроднедечијерадозналостизапојаве у природи и подстицањеинтересовања и 

способностизањиховоупознавањекрозодговарајућеактивности; 



– развијањеспособностизапажањаосновнихсвојставаобјеката, појава и процеса у окружењу и уочавањењиховеповезаности у 

конкретнимприродним и друштвенимусловима; 

– подстицањесамосталности у процесустицањазнањакрознепосреднеистраживачкезадатке; 

– развијањесвести о потребизаштите, неговања, чувања и унапређивањаприродне и животнесредине и 

изграђивањееколошкихнавика; 

– упознавањеприродно-географских, културно-историјскихзнаменитости и лепотеместа и околине; 

– упознавањесаначиномживота и радаљудипојединихкрајева; 

– упознавањеразноврсностибиљног и животињскогсветапојединихкрајева, уочавањењиховеповезаности и променљивости; 

– упознавањесакарактеристикамагодишњихдоба у природи и смењивањевременскихприлика; 

– развијањеспособностисналажењатј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавањеучениказабезбедан и правиланборавак у природи; 

– развијањеправилниххигијенско-здравственихнавика и подстицањесамосталности у обављањуличнехигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварањенавикезанеговањередовнефизичкеактивности и зашточешћиборавак у природи; 

– формирањенавикаредовне и правилнеисхране; 

– навикавањенаправилносмењивањерада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавањеразличитостимеђупојединцима; 

– подстицањегрупнограда, договарања и сарадњесавршњацима и одраслимакрозодговарајућеактивности. 

 

 

 

 

 

Наставни 

предмет 

Број 

часова 

Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
6 

Описивање изгледа природе и појава у 

природи кроз боравак у природи, читање 

и разумевање текстова(прозе и поезије) и 

богаћење речника. Развијање говорне 

културе. 

Рaзумeвaњe прoчитaнoг крoз анализу песме. 

 Описивaње природе нa oснoву нeпoсрeднoг 

пoсмaтрaњa... 

Jeзичкe вeжбe: кратке народне умотворине. 

 



  

МАТЕМАТИК

А 

 

6 

Утврђивање и систематизација знања о 

решавању израза, поштујући редослед 

рачунских операција. Стицање знања о 

решавању израза са 

променљивом.Неговање тачности при 

раду, као и развијање логичког мишљења 

и закључивања кроз решавање 

текстуалних задатака. 

Једначине и неједначине са сабирањем, одузимањем, 

множењем и дељењем. 

Текстуални задаци. 

Изрази са више операција. 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 
2 

Проширивање знања о различитим 

врстама материјала и њиховим 

својствима.Стицање нових знања о 

прошлости нашег народа кроз посете 

културно – историјским објектима и 

споменицима (Опленац, Орашац, пећина 

Рисовача, музеј, цркве...).Развијање 

свести и љубави о очувању околине и 

поштовању и неговању традиције. 

 

Србија кроз векове-трагови прошлости, Први и 

Други српски устанак. 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
6 

Савладавање природних препрека и игре 

лоптом. Развијање спретности и јачање 

организма. Неговање такмичарског духа и 

фер-плеј игре. 

 

Вeжбe зa рaзвoj снaгe. 

Вeжбe зa рaзвoj пoкрeтљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj издржљивoсти. 

Вeжбe зa рaзвoj брзинe. 

Вeжбe зa рaзвoj кooрдинaциje. 

Eлeмeнтaрнe игрe сa вoђeњeм, дoдaвaњeм и гaђaњeм 

лoптoм у циљ. 

Штaфeтнe игрe и другe eлeмeнтaрнe игрe лoптoм 

(вoђeњe, хвaтaњe, дoдaвaњe) 

 

 

МУЗИЧКА 

КУЛУРА 
2 

Певање и играње научених песама и 

игара.Развијање креативности и музичког 

стваралаштва. Неговање љубави према 

музици. 

Крeирaњe сoпствeних пoкрeтa уз музику.Пeвaњe 

пeсaмa пo слуху рaзличитoг сaдржaja и кaрaктeрa. 

Пeвaњe пeсaмa уз пoкрeт - пeсмe уз игру. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
2 

 Развијање стваралаштва и правилног 

вредновања уметничких дела и 

традиције.Цртање и сликање на основу 

Нови медији – фотографија – насликаћу, испричаћу. 

Сликарске технике – мозаик. 

 



непосредног опажања.  

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
2 

Развијање еколошке свести. Брига о 

животињама и биљкама. Развијање 

моралног расуђивања. 

 

 Међузависност 

 Мрежа живота 

 

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
3 

Утврђивање стечених знања о становању 

кроз очигледност и у непосредном 

окружењу. 

 

Стари занати 

 

СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

А) Пешачки излети рекреативно-

сазнајног карактера: 

 

1.Посета Опленцу 

     2.Обилазак бањског парка 

     3. Посета музеју града Аранђеловца, 

4. Посета Буковичкој цркви и обилазак   

спомен-чесме посвећене полагању 

устаничке заклетве 

5.Посета пећини Рисовачи 

 6. Излет до ловачког дома 

7.Излет на  Букуљу 

8. Посета Орашцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Спортско-рекреативне активности: 

 

1. Такмичење у савладавању полигона 

препрека 

1. Посета Опленцу-цркви Светог Ђорђа, кући 

краља Петра, галерији у Тополи и 

Карађорђевом конаку ће се реализовати у 

доласку  - први дан. 

 

2. Обилазак бањског парка са сталном 
поставком скулптура 

 

3. Посета музеју града Аранђеловца – упознавање 

са сталном поставком музеја (старим оружјем, 

оруђем, ношњом, старим школским намештајем и 

прибором, скелетима животиња из праисторијског 

доба) 

Ова посета подразумева плаћање улазница,  а цена  

улазница ће бити урачуната у укупан износ Наставе у 

природи. 

 

4. Посета Буковичкој цркви  ( упознавање са 

иконописом цркве и значајем проте Атанасија 

Антонијевића који се сматра централном личношћу 

збора у Орашцу и пред којим су српски устаници 

положили заклетву) и обилазак спомен чесме 

посвећене полагању устаничке заклетве. 

5. Посета пећини Рисовачи  - упознавање 

са стаништем човека из леденог доба, упознавање са 

фосилима пећинског медведа, мамута, рунастог 

носорога, бизона, пећинског 

лава, леопарда, пећинске 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0


     2.Елементарне игре 

     3.Штафетне игре 

     4. Турнири: фудбал(дечаци) и '' Између 

четири ватре'' (девојчице) 

 

 

В) Културно – забавни програм: 

 

     1. Вече упознавања 

2. Покажи шта знаш 

     3.Ревија фризура 

     4. Маскенбал 

     5.Игре без граница 

     6.Квиз знања 

     7.Опроштајно вече и додела диплома 

најуспешнијима 

 

хијене, јелена итд.,упознавање са дворанама 

од корала разнихо блика и боја и са предметима и 

украсима којима се служио прачовек. 

6.Излет до ловачког дома – упознавање са 

животињским светом непосредне околине 

Аранђеловца) разгледање и препознавање 

препарираних животиња и учествовање у квизу на 

тему „Животиње Букуље“ 

 

7. Излет на  Букуљу – Тренинг спретности и 

издржљивости пешачења стазама Букуље ; 

упознавање са метеоролошком станицом и стицање 

знања о временским приликама Аранђеловца и 

околине. 

 

     8. Посета Орашцу – обилазак  Марићевића јаруге , 

Крађорђевог музеја ,старе школе у Орашцу  

споменика Карађорђу и упознавање са историјским 

чињеницама и личностима везаним за подизање 

Првог српског устанка. 

 

НАПОМЕНА: У цену Наставе у природи 

урачунати : 1. Улазнице за комплекс на Опленацу 

(Маузолеј, Петрова кућа, Карађорђев конак) 

2.Улазнице за Музеј у Аранђеловцу 

3. Улазнице за пећину Рисовачу  

4. Улазнице за Карађорђев музеј у Орашцу 

5. Организовани превоз ученика  од одмаралишта 

до Орашца (у току боравка). 

ОДЕЉЕНСКИ 

СТАРЕШИНА 
4 

- Развијање другарских односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама (у 

посети, шетњи, игри, у ресторану, 

купатилу, соби, дискотеци, продавници...) 

- Развијање осећања припадања у групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

-  Простор у коме боравимо 

- Развијање пријатељства са другом децом 

-Како се понашамо приликом посета, излета... 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :три  одељења четвртог разреда 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, наставник разредне наставе 

ТРАЈАЊЕ: седам дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ:  Ужице – Чачак – Горњи Милановац – Топола (Опленац) – Аранђеловац – Топола- Горњи Милановац – Чачак 

- Ужице 

 

НАПОМЕНА: У цену Наставе у природи урачунати :  

1. Улазнице за комплекс на Опленацу (Маузолеј, Петрова кућа, Карађорђев конак) 

2. 2.Улазнице за Музеј у Аранђелпвцу 

3. Улазнице за пећину Риспвачу  

4. Улазнице за Карађпрђев музеј у Орашцу 

5. Организпвани превпз ученика  пд пдмаралишта дп Орашца (у тпку бправка). 
 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању 

наставе у природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ У 5. РАЗРЕДУ 

Екскурзија: Ужице – Београд – Ужице 

У Београду: Авалски торањ са спомеником Незнаном јунаку,  обилазак Калемегдана са црквама,  Ружицом и Свете Петке,  

Музеј науке и технике, Војни музеј,  Музеј Николе Тесле, посета ЗОО врту, Храм Светог Саве  и шетња Кнез Михајловом 

улицом са Галеријом Сану 

 
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 5. РАЗРЕДА 

- Циљекскурзијејенепосредноупознавањепојава и односа у природној и друштвенојсредини, упознавањекултурногнаслеђа и 

привреднихдостигнућа, а у циљуостваривањаобразовно-васпитнеулогешколе. 

Задациекскурзије: 

- Стицање нових знања о објектима, географским пределима, локалитетима, споменицима културе и историјским личностима 

- Повезивање теоријских знања стечених у учионици са реалним (очигледним) примерима из живота и корелација градива из 

наставних предмета: историје, билогије, географије, српског језика, ликовне културе и техничког и информатичког 

образовања 

- Развијање свести о важности чувања објеката културе, традиције и историјског развоја нашег народа 

- Развијање интересовања за природу и свести о значају очувања природе и развијање еколошких навика 

- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама 

- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

- Развијање сарадничких односа и неговање опште културе опхођења и комуникације 

 

Наставнипредмет Образовни и васпитнициљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују: 

 
 

Географија Упознавање са природно-географским и 

друштвено-географским одликама Републике 

Србије 

Стицање нових знања о објектима и 

локалитетимa 

Упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева 
 

Планина Авала, Београд 
 

Историја Стицање нових знања о споменицима културе 

и историјским личностима 

Гроб Незнаном јунаку, Храм Светог Саве, Црква Ружица и 

Црква Свете Петке, Саборна црква  



Обилазак праисторијских, 

античких,средњовековних, нововековних 

локалитета 

Повезивање теоријских знања стечених у 

учионици са објектима од историјског значаја 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 
 

Биологија Развијање интересовања за природу и свести о 

значају очувања природе и развијање 

еколошких навика 

Упознавање са природним лепотама, биљним 

и животињским светом, заштићеним 

природним објектима 
 

Зоолошки врт, Авала 

Српскијезик Обилазак установа културе у Републици 

Србији 

Неговање опште културе опхођења и 

комуникације 

Повезивање теоријских знања из српског 

језика са установама културе 
 

Музеј Иве Андрића, Библиотека Србије, Калемегдан, Храм 

Светог Саве 

Ликовна култура Развијање позитивног односа према 

националним, културним и естетским 

вредностима 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 

Гроб Незнаном јунаку, Храм Светог Саве, Црква Ружица и 

Црква Свете Петке, Галерија САНУ 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Надоградња раније стечених знања ученика из 

ове области и утврђивање градива из наставне 

области „ Ресурси и производња“ . Тежиште 

ове теме је на енергији. 

Музеј науке и технике, Музеј Николе Тесле 

 



ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :триодељењапетог разреда (око 70 ученика) 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :директоршколе, стручнивођапута, одељењске старешине 

ТРАЈАЊЕ: два дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице-Београд-Ужице 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :Техничкаорганизацијабићеспроведена у складусаПравилником о организацији и остваривањунаставе у 

природи и ескурзије у основнојшколи и поступкомјавнихнабавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : Родитељи се путем анкетирања изјашњавају за реализацију екскурзије и финансирају реализацију. 

 

Програм екскурзије за 6. разред 

 

Образовноваспитнициљеви екскурзије у шестом разреду :  

 

-Проширивање сазнања о одликама природе  дела региона  западне, јужне и  источне Србије непосредним 

увидом на теренуи подстицање испољавања непосредног емоционалног доживљаја 

- Проширивањесазнањао историјско-културном наслеђу посећених средина и развијању свести о значају 

историјске и културне баштине за даљи развој Републике Србије   

- Проширивањесазнања о  актуелнимкарактеристикама друштвеног развоја посећених средина и поштовању 

различитости других заједница и допринос развоју националног идентитета  

 - Проширивање сазнањаса привредним достигнућима посећених средина 

 - Унапређењеобразовноваспитног рада школе и развој предметних исхода имеђупредметних компетенција 

 

Број ученика који ће бити обухваћени екскурзијом: око 75 ученика из три одељења шестог разреда; 

Време реализације и трајање екскурзије: април или мај у трајању од два дана;    

Носици активности: Изабрана агенција на основу тендера,  стручни вођа и одељењске старешине шестог 

разреда; 

Техничка организација: туристичка агенција која буде одабрана; 

Путни правац: Ужице – Крагујевац – Велика Плана – Пожаревац -  Смедерево -  Деспотовац - Ужице 

Начин плаћања: Екскурзију плаћају родитељи према броју дефинисаних месечних рата уз одређивање броја 

гратисапрема понуђеним условима агенције; 



Образовни задаци Васпитни задаци Садржаји Предметни исходи Међупредметне 

компетенције 

Уочавање 

карактеристика 

рељефа и 

географских 

одлика предела на 

путном правцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повезивање 

историјских 

чињеница са 

утицајем на развој 

насеља и 

становништва   

Развијање личног 

и националног 

идентитета и 

свести о 

припадности 

Републици 

Србији; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовање и 

неговање српског 

језика и културе 

српског народа и 

нациналних 

мањина 

Ужице – 

Крагујевац – 

Велика Плана – 

Пожаревац -  

Смедерево -  

Деспотовац - 

Ужице 

Географија: Успоставља везе 

између физичко-географских и 

друштвено-географских објеката, 

појава и процеса;  

Анализира географски положај 

насеља; доводи у везу типове 

насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама 

становништва, миграцијама, 

економским и глобалним појавама 

и процесима; доводи у везу 

размештај привредних објеката и 

квалитет животне средине; 

илуструје уз помоћ карте 

најважније географске објекте, 

појаве и процесе на простору 

Србије. 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај 

Историја:  

На основу датих примера, изводи 

закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском (на 

плану политике, економских 

прилика, друштвених и културних 

појава); 

Српски језик: анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди;  доследно примењује 

правописну норму; саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; 

Рад са подацима и 

информацијама  

( Ученици ће прикупљати 

податке на терену, 

бележити их а касније ће се 

послужити њима за 

додељене истраживачке 

задатке; такође ће 

користити податке и 

информације из литературе, 

са одређених сајтова , 

брошура и лифлета) 

Дигитална компетенција 
(бележење фотографија и 

снимака; израда 

презентација и приказа 

путног правца према 

додељеним истраживачким 

задацима у односу на 

образовне, васпитне задатке 

и предметне исходе) 

Компетенција за 

учење(прикупљање, 

проналажење,селектовање 

и критичко  коришћење 

података за одређени 

истраживачки задатак) 

Естетичка 

компетенција(приказивање 

према истраживачком 

задаткуна пријемчив начин, 

користећи извесне форме 

приказа који ће задовољити 

основне естетичке 

критеријуме) 



Информисање 

ученика о 

историјским 

чињеницама из 

Другог светског 

рата и упознавање 

са значајем и 

симболиком 

Спомен парка 

„Крагујевачки 

октобар у 

Шумарицама“  

Развијање свести 

о негативном 

ставу према 

насиљу и 

идеологијама које 

руше етичке 

принципе и 

омаловажавају 

друге народе  

Спомен парк 

„Крагујевачки 

октобар у 

Шумарицама“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја: 
користећи ИКТ, самостално или у 

групи, презентује резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних историјских извора и 

литературе; 

Српски језик: анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди;  доследно примењује 

правописну норму; саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; 

проналази, повезује и тумачи 

експлицитно и имлицитно 

садржане информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и 

неуметничком тексту; 

Ликовна култура: повезује 

карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; описује   

естетски доживљај простора, 

дизајна и уметничких дела 

Информатика и рачунарство:–

креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са 

текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама;  

 креира и обрађује дигиталну 

слику; самостално снима и врши 

основну обраду аудио и видео 

записа; уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи видео и 

аудио садржаје; 

Одговоран однос према 

околини (Понашање у 

складу са договореним 

правилима и вођење рачуна 

о одлагању смећа на 

предвиђено место и  не 

нарушавање природног 

амбијента) 

Комуникација (Ефикасно 

језичко уобличавање 

прикупљених података које 

има образовне и васпитне 

вредности) 

Сарадња ( ефикасан и 

конструктиван рад у тиму 

према истраживачким 

задацима) 

Иницијатива и 

предузетништво ( 

осмишљавање оригиналних 

и креативних начина 

приказивања садржаја, 

утисака и сазнања стечених 

на екскурзији) 

 

 



Упознавање 

ученика са 

колекцијом 

водених 

организама(живи 

свет умерених и 

тропских 

подручја);  

Упознавање са 

геоографским 

целинама које 

обухватају фауну 

наше земље 

Европе и далеких 

континената ;  

Упознавање са 

посебним 

целинама које 

илуструју 

различите типове 

загађења 

различитих 

екосистема; 

 

Развијање ставова 

ученика о 

неопходности  

заштите животне 

средине и 

очувања природе 

у контексту 

одрживог развоја 

Акваријум 

Природно-

математичког 

факултета у 

Крагујевцу - 

Центар за 

конзервацију 

биодиверзитета 

копнених вода 

Биологија: прави разлику између 

животне средине, станишта, 

популације, екосистема и 

еколошке нише; илуструје 

примерима међусобни утицај 

живих бића и узајамни однос са 

животном средином; истражи 

утицај средине на испољавање 

особина, поштујући принципе 

научног метода; користи ИКТ и 

другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу 

резултата; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај: 

Информатика и рачунарство:–

креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са 

текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама;  

 креира и обрађује дигиталну 

слику; самостално снима и врши 

основну обраду аудио и видео 

записа; уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи видео и 

аудио садржаје 

Упознавање 

ученика са Спомен 

комплексом 

„Радовањски луг“ 

и историјским 

догађајима и 

личностима 

везаним за Први 

српски устанак;  

Упознавање 

Поштовање  

историјског 

доприноса наших 

знаменитих 

предака за развој 

наше државе 

Спомен 

комплекс 

„Радовањски 

луг“ 

Историја образложе узроке и 

последице историјских догађаја на 

конкретним примерима; пореди 

историјске појаве; сагледава 

значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту; разликује споменике 

различитих епоха, са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини;  учествује у 



ученика са 

културно-

уметничким 

садржајима 

Спомен комплекса 

„Радовањски луг“ 

 

организовању и спровођењу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања 

Ликовна култура:  описује   

естетски доживљај простора, 

дизајна и уметничких дела; 

идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

повезује карактеристичан 

експонат и одговарајући музеј; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

Информатика и рачунарство:–

креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са 

текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама;  

 креира и обрађује дигиталну 

слику; самостално снима и врши 

основну обраду аудио и видео 

записа; уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи видео и 

аудио садржаје; 

Посета 

средњевековном 

манастиру 

Копорину и 

упознавање 

ученика са 

Неговање 

традиције и 

културе српског 

народа и 

традиционалних 

вредности 

Манастир 

Копорин 

Историја образложе узроке и 

последице историјских догађаја на 

конкретним примерима; пореди 

историјске појаве; сагледава 

значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

 



претпотвкамаи 

чињеницама 

настанком овог 

манастира 

контексту; разликује споменике 

различитих епоха, са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини;   изводи закључак о 

значају српске средњовековне 

државности; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

Информатика и 

рачунарство:креира, уређује и 

структурира дигиталне садржаје 

који садрже табеле у програму за 

рад са текстом и програму за рад 

са мултимедијалним 

презентацијама; креира и обрађује 

дигиталну слику; самостално 

снима и врши основну обраду 

аудио и видео записа 

 Упознавање 

ученика са 

историјским 

контекстом 

настанка тврђаве и 

архитектонским 

достигнућем 

средњег века 

Поштовање  

историјског 

доприноса наших 

знаменитих 

предака за развој 

наше државе 

Смедеревска 

тврђава 

Историја образложе узроке и 

последице историјских догађаја на 

конкретним примерима; пореди 

историјске појаве; сагледава 

значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту; разликује споменике 

различитих епоха, са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини; на понуђеним 

примерима, разликује легенде и 

митове од историјских чињеница, 

као и историјске од легендарних 

 



личности; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

Ликовна култура:  описује   

естетски доживљај простора, 

Информатика и рачунарство:–

креира, уређује и структурира 

дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму за рад са 

текстом и програму за рад са 

мултимедијалним презентацијама; 

креира и обрађује дигиталну 

слику; самостално снима и врши 

основну обраду аудио и видео 

записа 

Упознавање 

ученика са 

уметничким 

достигнућима 

сликарке Милене 

Павловић Барили   

 

 

 

 

Развијање свести 

о значају 

уметничких дела 

на живот човека и 

доживљај за лепо 

Галерија Милене 

Павловић-

Барили;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура: – описује с 

естетски доживљај простора, 

дизајна и уметничких дела; 

идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

Информатика и рачунарство: 

креира и обрађује дигиталну 

слику; самостално снима и врши 

 



основну обраду аудио и видео 

записа 

Упознавање 

ученика са  

културно-

уметничком и 

градитељском 

баштином народа 

који су живели на 

простору 

Пожаревца и 

околине 

 

Неговање наше и 

светске културне 

баштине 

Музеј у 

Пожаревцу и 

Етно парк Тулба 

Историја:  образложе узроке и 

последице историјских догађаја на 

конкретним примерима;пореди 

историјске појаве; илуструје 

примерима значај прожимања 

различитихцивилизација;разликује 

споменике различитих епоха, са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај; анализира узрочно-

последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које 

текст нуди; 

 Ликовна култура:  описује   

естетски доживљај простора, 

Информатика и 

рачунарство:креира, уређује и 

структурира дигиталне садржаје 

који садрже табеле у програму за 

рад са текстом и програму за рад 

са мултимедијалним 

презентацијама;  креира и обрађује 

дигиталну слику; самостално 

снима и врши основну обраду 

аудио и видео записа 

 



 Упознавање 

ученика са 

Виминацијум и 

археолошким 

истраживањима на 

овом локалитету 

Развој поштовања 

и потребе за 

очувањем наше и 

светске културне 

баштине 

Археолошко 

налазиште 

Виминацијум 

Географија: Успоставља везе 

између физичко-географских и 

друштвено-географских објеката, 

појава и процеса;  

Историја: образложе узроке и 

последице историјских догађаја на 

конкретним примерима;пореди 

историјске појаве; илуструје 

примерима значај прожимања 

различитих 

цивилизација;разликује споменике 

различитих епоха, са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај 

 

Упознавање 

ученика  са 

заштићеним 

подручјем и 

значајем 

природних 

богатстава за 

развој туризма 

Развијање  свести 

о значају 

одрживог развоја, 

заштите и 

очувања животне 

средине  

Споменик 

природе: Ресавка 

пећина 

Географија: Успоставља везе 

између физичко-географских и 

друштвено-географских објеката, 

појава и процеса;  

Биологија: прави разлику између 

животне средине, станишта, 

популације, екосистема и 

еколошке нише; 

Српски језик: саставља 

обавештење, вест и кратак 

извештај 

 

Увиђање значаја 

Деспота Стефана 

Лазаревића за 

Српску државу и 

упознавање 

ученика са 

Моравском 

школом у 

Поштовање наше 

историје и 

неговање 

достигнућа 

знаменитих 

личности  у 

прошлости које 

су важне за 

Манастир 

Манасија  

 Историја: на основу датих 

примера, изводи закључак о 

повезаности националне историје 

са регионалном и европском (на 

плану политике, економских 

прилика, друштвених и културних 

појава); сагледава значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

 



архитектури националну 

историју 

историјском контексту; изводи 

закључак о значају српске 

средњовековне државности и 

издваја најистакнутије владарске 

породице; Српски језик: 

саставља обавештење, вест и 

кратак извештај; Информатика и 

рачунарство креира и обрађује 

дигиталну слику; самостално 

снима и врши основну обраду 

аудио и видео записа; 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ У 7. РАЗРЕДУ 

 РЕЛАЦИЈА: 

 УЖИЦЕ-ЖИЧА-КРУШЕВАЦ-ЂАВОЉА ВАРОШ-НИШ-РАВАНИЦА-ВРЊАЧКА БАЊА-УЖИЦЕ 
 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 7. РАЗРЕДА 

- Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије: 

- Стицање нових знања о објектима, географским пределима, локалитетима, споменицима културе и историјским личностима 

- Повезивање теоријских знања стечених у учионици са реалним (очигледним) примерима из живота и корелација градива из 

наставних предмета: историје, билогије, географије, српског језика, ликовне културе, физике и техничког и информатичког 

образовања 

- Развијање свести о важности чувања објеката културе, традиције и историјског развоја нашег народа 

- Развијање интересовања за природу и свести о значају очувања природе и развијање еколошких навика 

- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама 

- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

- Развијање сарадничких односа и неговање опште културе опхођења и комуникације 



 

Наставни предмет Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

 

Географија Упознавање са природно-географским и 

друштвено-географским одликама Републике 

Србије 

Стицање нових знања о објектима и 

локалитетимa 

Упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева 
 

Посета Ђавоље Вароши-природни феномен који се налази на 

Радан планини, у близини Куршумлије, природно добро од 

изузетног значаја ( еолска ерозија), Крушевац, Ниш, Врњачка 

Бања- извори минералне воде Снежник. 

Историја Стицање нових знања о споменицима културе 

и историјским личностима 

Обилазак праисторијских, 

античких,средњовековних, нововековних 

локалитета 

Повезивање теоријских знања стечених у 

учионици са објектима од историјског значаја 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 
 

-Посета манастиру Жича- српски средњевековни манастир, 

задужбина краља Стефана Немањића ( обнављање и 

повезивање градива 6.разреда област Средњи век),  

-посета цркве Светог Првомученика Стефана-познате под 

именом Лазарица (обнављање и повезивање градива 6.разреда 

област Средњи век),  

-Споменик Цара Лазара- обнављање и повезивање градива 

6.разреда област Средњи век 

- Чегар – битка на Чегру ( повезивање градива 7.разреда из 

области  Први српски устанак) 

-Ћеле кула- повезивање градива 7.разреда из области  Први 

српски устанак 

-Нишка тврђава- повезивање градива 7.разреда из области  

Први српски устанак 

-Посета концентрационог логара Црвени Крст у Нишу – Други 

светски рат 

 

 

Биологија Развијање интересовања за природу и свести о 

значају очувања природе и развијање 

еколошких навика 

Упознавање са природним лепотама, биљним 

и животињским светом, заштићеним 

природним објектима 
 

Ђавоља Варош- Упознавање биљног света  

Српски језик Неговање опште културе опхођења и 

комуникације. 

Приповедање и Књижевност 

Чегар – приповедање кустоса о битци на Чегру  

Стеван Сремац – лектира за 7. Разред Поп Ћира и поп Спира 

Филмска дела по романима Стевана Сремца – Зона Замфирова 



Повезивање теоријских знања из српског 

језика са установама културе 
 

и Ивкова слава 

Ликовна култура Развијање позитивног односа према 

националним, културним и естетским 

вредностима. 

Проширивање искуства у ликовном 

изражавању и развијање ликовно-естетског 

сензибилитета 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 

- Посета манастиру Жичи ( арабеске и орнаменти 

градиво 7. Разреда )  

- Посета цркве Лазарице ( орнаменти 7. Разред) 

- Споменик цара Лазара ( орнаменти 7. Разред) 

Техничко и 

информатичко 

образовање и 

физика 

Упознавање саобраћајних објеката Током целог пута се ученици упознавају са саобраћајним 

објектима и средствима 

Хемија Разумевање промена и појава у природи на 

основу знања хемијских  појмова, теорија, 

модела и закона 
 

Ђавоља Варош – извор Црвено врело – заступљеност 

гвожђа у води што узрокује црвену боју 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : Три одељења седмог  разреда (око 70 ученика) 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : Директор школе, стручни вођа пута, одељењске старешине 

ТРАЈАЊЕ: Два дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице-Жича-Крушевац-Ђавоља варош-Ниш-Раваница-Врњачка Бања-Ужице 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у 

природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : Родитељи се путем анкетирања изјашњавају за реализацију екскурзије и финансирају реализацију. 

 

 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ У 8. РАЗРЕДУ 

НА РЕЛАЦИЈИ УЖИЦЕ-БРАНКОВИНА-ХОПОВО-СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-НОВИ САД-СУБОТИЦА-ПАЛИЋ-

СОМБОР-УЖИЦЕ 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ 8. РАЗРЕДА 

- Циљ екскурзијеје непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

Задаци екскурзије: 

- Стицање нових знања о објектима, географским пределима, локалитетима, споменицима културе и историјским личностима 

- Повезивање теоријских знања стечених у учионици са реалним (очигледним) примерима из живота и корелација градива из 

наставних предмета: историје, билогије, географије, српског језика, ликовне културе, физике и техничког и информатичког 

образовања 

- Развијање свести о важности чувања објеката културе, традиције и историјског развоја нашег народа 

- Развијање интересовања за природу и свести о значају очувања природе и развијање еколошких навика 

- Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама 

- Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

- Развијање сарадничких односа и неговање опште културе опхођења и комуникације 

 

Наставни предмет Образовни и васпитни циљеви и задаци Садржаји којима се циљеви остварују 

 

Географија Упознавање са природно-географским и 

друштвено-географским одликама Републике 

Србије 

Стицање нових знања о објектима и 

локалитетимa 

Упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева 
 

Посета Бранковини, Сремским Карловцима, Новом Саду, 

Суботици, Палићу, Сомбору (наведена насеља и Палићко језеро 

су саставни део градива географије у 8.разреду) 

Историја Стицање нових знања о споменицима културе 

и историјским личностима 

Обилазак праисторијских, 

античких,средњовековних, нововековних 

локалитета 

Црква у Бранковини, задужбина Проте Матеје, гроб Десанке 

Максимовић, Протина школа; манастир Хопово; Сремски 

Карловци-Саборна црква, Патријаршијски двор; Нови Сад-

Галерија Матице српске; Суботица- Градска кућа; Сомбор-Кућа 

Лазе Костића 



Повезивање теоријских знања стечених у 

учионици са објектима од историјског значаја 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 
 

Биологија Развијање интересовања за природу и свести о 

значају очувања природе и развијање 

еколошких навика 

Упознавање са природним лепотама, биљним 

и животињским светом, заштићеним 

природним објектима 
 

Палићко језеро, Зоолошки врт на Палићу 

Српски језик Обилазак установа културе у Републици 

Србији 

Неговање опште културе опхођења и 

комуникације 

Повезивање теоријских знања из српског 

језика са установама културе 
 

Бранковина- задужбина Проте Матеје, гроб Десанке 

Максимовић, Галерија Матице српске, Сомбор-кућа Лазе 

Костића 

Ликовна култура Развијање позитивног односа према 

националним, културним и естетским 

вредностима 

Развијање свести о важности чувања објеката 

културе, традиције и историјског развоја 

нашег народа 

Манасир Хопово, Суботица- Градска кућа, Сремски Карловци, 

Сомбор-галерија „Милан Коњовић“ 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА : три одељења осмог разреда (око 70 ученика) 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ : директор школе, стручни вођа пута, одељењске старешине 

ТРАЈАЊЕ: три дана 

ПУТНИ ПРАВАЦ: Ужице-Бранковина-Хопово-Сремски Карловци-Нови Сад-Суботица- Палић- Сомбор-Ужице 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА :  Техничка организација биће спроведена у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у 

природи и ескурзије у основној школи и поступком јавних набавки. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : Родитељи се путем анкетирања изјашњавају за реализацију екскурзије и финансирају реализацију. 

 


